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GENERAL INFORMATION ABOUT THE PROJECT 

 

Beneficiary Moldova Social Investment Fund  

Focus Area Education/inclusive education 

Implementation Period  August 2014 – August 2015 

Reporting Period August 2014 – August 2015 

Project Implementation 

Regions 

24 districts (Annex 1) 

Project Goal To support local authorities from 24 districts in 

developing/updating their implementation plans for the Program 

for the Development of Inclusive Education in the Republic of 

Moldova for 2011-2020 

Main Objectives  Summarise the existing experience in inclusive education at 

the national level  

 Map out and develop educational services maps for 24 

districts 

 Develop, in a participatory manner, the district plans for 

inclusive education development, based on concrete needs 

specific for each district 

Main Expected Results  Summarised the existing experience and practices in inclusive 

education at the national level  

 Developed 24 educational services maps for each district 

included in the Project  

 Developed 24 district plans for the Implementation of the 

Program for the Development of Inclusive Education in the 

Republic of Moldova for 2011-2020. Twenty two were newly 

created and 2 were updated; all approved by the District 

Councils 

 Established a set of indicators for the selection of 

schools/communities benefiting from investments in 

infrastructure 
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 Developed a mechanism for the implementation of the 

strategic plan for inclusive education development at the 

district level  

 Developed a mechanism to monitor and evaluate the 

implementation of the strategic plan for inclusive education 

development at the district level  

 Organised 2 study visits in Floresti and Ialoveni districts for at 

least 96 persons  

 Trained 360 persons in planning and implementation of 

district strategic plans for inclusive education development 

 Developed minimum package of endowment (furniture and 

equipment) for inclusive schools  

 Organised 24 open meetings of District Councils for the 

approval of district strategic plans for inclusive education 

development 

Resources involved/used 

 regulatory   The legislation in force, official decisions of LPAs and involved 

institutions, methodologies, guidelines 

 human  The managerial team and the Project team made up of 12 

persons (including contracted staff) 

 material  Equipment, consumables, vehicles 

 financial  According to the contracted budget 

 organisational  Work plans, terms of reference, programs, timetables, 

agendas 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

 

The ’Integration of Children with Disabilities in Mainstream Schools’ Project, funded from Grant  

provided by the Government of Japan, administered by the World Bank and the Moldova Social 

Investment Fund, consists of two components:  

(1) Analysis and development of district strategic plans for inclusive education, and  

(2) Development of a number of demonstrative pilot projects which will implement the 

adaptation of mainstream schools to meet the needs of children with disabilities. 

Lumos Foundation Moldova was contracted to implement Component 1 of the Project by 

providing support to local authorities from 24 districts in drafting and updating their plans for the 

Implementation of the Program for the Development of Inclusive Education in the Republic of 

Moldova for 2011-2020. All of the activities planned and conducted under the Project, structured 

within 16 services, were linked to the stated goal of integrating children with disabilities into 

mainstream schools.  

Key Lumos achievements for this project include: 

Producing a report summarising the provision of inclusive education in Moldova from 2010-2014,  

including a focus on high-performing pilot projects implemented in the districts of Floresti and  

Ialoveni. The purpose of this report, Overview of the Existing Experience in IE Development at the 

National Level was to provide a national picture of IE development, identifying the best practices 

and experience in educational inclusion of children with disabilities/special needs, and also the 

immediate and short-term needs in relation to IE. 

Undertaking the process of developing district strategic plans included an innovative educational 

services mapping in the 24 Project implementation regions, based on the assessment and 

identification of IE development needs. The mapping aimed to collect and analyse the data at the 

community level related to educational services, in general, and IE services, in particular. The 

mapping also presented concrete information on the typology of services, institutional capacities, 

geographical coverage and the extent to which these meet the needs of all children. The mapping 

was conducted based on 570 indicators in all of the educational institutions and vilalges from 

each region. These 570 indicators were broken down into the following categories: 

 IE structures and services at district level 

 Educational services at community level 

 General information about educational institutions (i.e. mainstream schools, 
kindergartens, centres for extracurricular activities) 

 Data regarding children 
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 Human resources from educational institutions 

 IE resource centres within educational institutions 

 Social services at community level 

 Socio-educational partnerships 

 Financial assurance of IE development at district and institutional levels. 

 
The mapping process and the resulting ESMs  bring obvious advantages both for the local 

authorities and for the providers and beneficiaries of educational services. Furthermore, the data 

collected during the mapping process can serve as evidence to support the national policies in 

the area of IE. 

Achieving the main goal of the Project, the strategic planning of IE development in each of the 

24 districts, resulted in 24 district strategic plans on the implementation of NPDIE. The planning 

was based on the mapping data, and on the gaps, drawbacks and needs identified in each region. 

This information was later priortised and structured by objectives to be achieved over the action 

period covered by the 2015-2020 strategic plans. The strategic plans were developed in a 

participatory manner involving the key stakeholders, including managers and professionals in 

education, social assistance, child protection, healthcare, finance, local NGOs as well as parents 

of children with disabilities. In order to present a clear model for implementation, 24 annual 

Action Plans for the first year of strategic plans implementation were developed for each 

district. The appropriate costs for all of the activities included in the (strategic and annual) plans 

were estimated, indicating the sources and variables underlying the calculations. The strategic 

planning and drafting of the IE development plans provided valuable information to the 

authorities, managers and professionals in which to identify and prioritise needs in their areas of 

expertise and improve the cooperation between sectors that provide support to children.  

Providing technical assistance to, and strengthening the capacities of, the decision-makers, 

managers and professionals working in the district, community services and educational 

institutions. Overall, 495 persons were trained, each benefiting from 48 hours of training. 

Additionally, 96 of the 495 persons participated in study visits to Ialoveni and Floresti districts, 

thus having the opportunity to learn about the IE development models at the district level, with 

the involvement of all of the relevant sectors. Given that human resources have a determinant 

impact on the success of reforms, it may be concluded that the conducted activities (information 

and capacity building, provision of regulatory and methodological actions and support materials, 

dissemination of good practices in demonstrative regions, and experience in the field) 

contributed to a change of vision, attitude and capacities among LPA representatives, decision-

makers and IE professionals. 
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Establishing indicators for the assessment and selection of communities and mainstream 

schools which will benefit from the adaptation/improvement of school infrastructure to ensure 

accessibility and inclusion of children with disabilities.  These indicators ensure transparency and 

fairness when assigning the beneficiary institutions.  

Developing recommendations on the minimum package of endowments for inclusive schools, 

containing separate lists for the endowment of classrooms and support areas for children with 

disabilities. The minimum package includes furniture, specific equipment, kits for assessment and 

specialized support etc. The recommendations summarise the best international and national 

practices of universal/inclusive school design.  

As a result of these activities, the Project has demonstrated its significant impact due to the 

volume of data collected and analysed over a large geographical region, preparation of 24 district 

strategic plans, the participation of various management and executive level individuals, 

increased capacities built within community service and educational staffs, and further 

commitments to develop IE objectives. 

 

 

 PROJECT ACHIEVEMENTS IN NUMBERS 

33 surveys, documents, support materials, reports drafted 

6 questionnaires for educational services mapping at the district level 

570  mapping indicators 

24  educational services maps developed 

24 district strategic plans for inclusive education development 

24  detailed action plans for the first year of strategic plans implementation  

24 files with the detailed costs for the implementation of district strategic plans 
for inclusive education development 

6 information/training workshops organised 

2 study visits organised 

216 days of trainings 

495 trained persons 

48 training hours per participant 
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PRELIMINARY/PREPARATORY ACTIVITIES  

A set of preparatory activities were carried out in order to secure the organisational and logistical 

framework for the Project implementation: 

1. Drafting of the Project’s work plan 

2. Development of the draft memorandum on the collaboration of MSIF and District 

Councils from the Project implementation regions 

3. Identification and development of the list of coordinators appointed by district public 

authorities in charge of the organisation and coordination of the activities planned for 

Project implementation at local level 

4. Development of the terms of reference for specific services (ICT, economic and financial 

assessment) 

5. Procurement of the work equipment required by the Project team  

6. Organisation of the Project launch event, attended by representatives from the 24 

districts/implementation regions. 

Pictures from the Project launch event 
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ACHIEVEMENTS BY CONTRACTED SERVICES 

 

Service 1. Summarising the existing in-country experience in the field of inclusive 

education, including the pilot projects implemented in the districts of Floresti 

and Ialoveni 

Objectives:  

 Identify the IE models that were developed and implemented in the national education 

system 

 Assess the IE development level in 33 districts and 2 municipalities in the country 

 Summarise the existing national experiences and practices of IE development at the 

national level. 

Activities:  

To summarise the existing national experiences and practices in IE development, the Assessment 

Methodology (Annex 2) was developed and applied; resulting in the following  activities:  

1. Identification and analysis of IE models developed during 2010-2014 

2. Detailed description of the IE models piloted in Floresti and Ialoveni districts 

3. Set up of the indicators for the assessment and drafting of the Methodological Note on 

the filling in of the Assessment Form (applied for the 2013-2014 academic year) 

4. Assessment of the IE development level in all of the districts and municipalities of the 

country on the basis of 52 indicators 

5. Review of a number of surveys, analytical reports, informative notes etc. (according to 

the pre-established list) 

6. Analysis and summarisation of the collected information/data. 

Results/Outcomes: 

Summary of the existing national experience in IE (Annex 3), containing information on the 

national legal and policy framework in IE; general findings and examples of best practices of IE 

development; general conclusions and recommendations. 

Impact: 

The analysis is important and useful because it provides an overview of IE development across 

the country; identifying the best practices and experiences in the educational inclusion of 

children with disabilities/special needs, and also the immediate and short-term needs. 
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Service 2. Developing the Methodology for designing or updating strategic district plans 

for the implementation of the National Program for the Development of 

Inclusive Education in the Republic of Moldova for 2011-2020 

Objectives: 

 Provide the necessary information to achieve the general objective of the Project 

 Create a methodological framework for the strategic planning of IE development in the 

Project implementation regions. 

Activities: 

The development of the methodology was based on reviewing appropriate documents on 

strategic planning and then selecting the relevant information to be included in this draft 

document and its application in future processes.  

The draft Methodology for the development/updating of district strategic plans for NPDIE 

implementation, coordinated with MSIF and the Ministry of Education was finalised following a 

review on 4 September 2014, and endorsement on 22 October 2014 and subsequently applied 

in the Project implementation. 

According to the methodology, the district plans were developed or updated by going through a 

number of consecutive stages: 

 Stage I. Drafting of the methodology as a document and action framework for the 

planning of IE development at the district level 

 Stage II. Mapping of educational services from 24 districts and development of 24 services 

maps, based on needs assessment and on specifying the existent gaps in IE (regulatory, 

social and economic, institutional factors) 

 Stage III. Setting objectives and tasks for the development of IE, on the basis of the needs 

assessment at district level 

 Stage IV. Drafting of the district strategic plans for the implementation of the NPDIE and 

of a detailed action plan 

 Stage V. Setting up mechanisms to implement the NPDIE district plans 

 Stage VI. Ensuring approval of district strategic plans for the NPDIE implementation. 

The stages for drafting the district strategic plans for the  NPDIE implementation, cover the 

planned actions for implementing the ’Integration of Children with Disabilities in Mainstream 

Schools’ Project and are reflected in the information on the services provided, and results 

obtained under the Project. 
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Results/Outcomes: 

The methodology for development/updating of strategic district plans for the NPDIE 

implementation (Annex 4). 

Impact: 

By drawing up the methodology, the framework was created, and the entire process of 

development/updating of district strategic plans for the NPDIE implementation was regulated, 

ensuring that it was carried out systematically and effectively. 

Service 3. Development of 24 educational services maps (ESM), based on the 

assessment of needs related to inclusive education in every Project 

implementation region 

Objectives: 

 Collect and analyse the data at the community/district level related to educational 

services in general, and those in IE in particular. Provide an overview of the types of 

services, institutional capacities, geographical coverage and the extent to which these 

meet the needs of all of the children 

 Identify the needs of target IE beneficiaries 

 Draft maps of educational services based on the assessment of the IE needs, with a 

participatory process and coordination of applicable sectors at the local level  

 Provide relevant data for the development of district strategies and link the available 

community resources and the identified needs, by highlighting the educational priorities 

with a focus on IE. 

Activities: 

The mapping of educational services in the 24 implementation districts consisted of the following 

activities: 

1. Development of the mapping and ESM drafting methodology 

2. Discussion of the methodology and mapping tools (questionnaires) with the LPA and 

other actors at the local level 

3. Consultation and coordination of the methodology with MSIF and the Ministry of 

Education (sent for review on 17 October 2014, confirmed on – 22 October 2014) 

4. Development of separate questionnaires, annexed to the methodology, containing 570 

indicators for the mapping of educational services at the levels of:   

 pre-school  

 pre-university educational– primary school-kindergarten   
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 pre-university educational– primary, secondary, high school 

 pre-university educational– residential institution 

 at the level of every town 

 at the level of district. 

5. Development and approval of the official decisions issued at the local level to conduct the 

mapping 

6. Training of the persons in charge of mapping in the districts: 

 Preparation of the training materials: agenda, PPT presentations, questionnaires 

filling in samples, hand-outs etc. 

 Organisation of a workshop at the central level, attended by 72 representatives from 

24 districts 

 Organisation of trainings at the local level for managers of institutions, mayors and 

secretaries of Mayor’s Offices responsible for the collection of data at the local level. 

7. Drafting of the ICT program to collect and process the mapping data from educational 

institutions and communities 

8. Collection and processing of the questionnaires filled in by 24 districts.  

Overall, 2651 questionnaires were collected and processed (by geographical location of 

the Project implementation regions), as shown below: 

North Centre South 

Districts No of 

questionnaires 

Districts No of 

questionnaires 

Districts No of 

questionnaires 

Briceni 96 Calarasi 107 Basarabeasca 33 

Donduseni 74 Criuleni 105 Causeni 95 

Drochia 105 Falesti 155 Cimislia 100 

Edinet 117 Glodeni 87 Hincesti 155 

Ocnita 72 Nisporeni 103 Leova 104 

Riscani 109 Orhei 181 Straseni 105 

Singerei 112 Telenesti 130 Stefan-Voda 84 

Soroca 139 Ungheni 150 ATUG 133 

Total_North 824 Total_South 1018 Total_Centre 809 

Total, in general 2651 

9. Verification and analysis of the mapping data 

The quantitative survey conducted during the mapping allowed for summarising the data on 

the basis of the following main indicators: 

 General information on the providers of educational services (type, level of education, 

the teaching language(s), status, institutional capacity) 
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 General information on the beneficiaries of educational services (overall number of 

children, children by age groups, level of development, children with disabilities, 

severity and type of disability, supported children, children in substitute families, 

children benefiting of social services) 

 Human resources in educational institutions (categories of employees, education, 

qualification, length of service, ongoing training in IE) 

 Structures and support services at institutional level (IMC, IEP team, RCIE, SP) and at 

community and district  level 

 Physical infrastructure of the educational institutions (general description of the 

building, capital repairs, water pipes, sanitation, heating system, adjustments, 

endowments/equipment in the institution and in the RCIE) 

 Socio-educational partnerships at the institutional level (institutions/organisations, 

types of collaboration) 

 Provision of funds for IE development (cost of RCIE establishment/operation, SP 

remuneration, children’s nutrition and payment of the textbook rental prices for 

children coming from vulnerable families, PSS funding). 

10. Development of the ESM structure in consultation with local coordinator.  

11. Drafting the list of tables, diagrams, and other outputs from the processing and analysis 

of the mapping data: 

 Table drafting (form and contents) 

 Completing tables for the primary analysis (97 tables) and of those included in ESM 

(43 tables). 

12. Drafting of 24 ESMs based on 

 results of the mapping at the local level of educational and associated services, and of 

the service beneficiaries  

 needs assessment in the 24 districts, focusing on IE and specifying the gaps at the 

district level, as well as the factors that generate gaps  (regulatory, socio-economic, 

institutional), and the needs and priorities in the field. 

Results/Outcomes: 

 Mapping and ESM development of Methodology (Annex 5) 

 Education services mapping questionnaires (Annex 6) 

 24 maps of educational services (Document 1 attached in electronic format). 

Impact: 

The mapping process and the ESMs produced will be beneficial for a number of different 

stakeholders in the field. 

 



Final Report of the ‘Integration of Children With Disabilities in Mainstream Schools’ Project 

19 
 

For the local authorities: 

 Obtaining actual/updated information on the network of education and associated social 

services for children provided at the community level, and the establishment of a district 

information system 

 Identification of available resources at community and district levels 

 Identification of the district's and the community's needs related to new services 

(additional or reorganised existing services) 

 Enhancement of the coordination of services at the local and district levels by being able 

to make decisions and take actions supported by the mapping data 

 Clear definition and delimitation of roles and responsibilities of the services avoiding 

overlaps in service provision 

 Development of inter- and cross- sector sustainable partnerships  

 Implementation of national strategies at the district level by developing local Action Plans 

to ensure access to quality services.  

For service providers: 

 Opportunities for institutional self-assessment 

 Greater visibility, backed up by data and updated information 

 Acknowledgement of the service provider’s activity both in the community and at the 

regional level 

 Establishment of guidelines for the improvement of services provided 

 Establishment of new partnerships. 

For service users: 

 Greater access to information about the available quality educational services 

 Opportunities to choose the provider that meets to the greatest extent the needs and 

expectations in terms of offer, quality, proximity, availability etc. 

 Quick and efficient access to information on educational services. 

Thus, the ESM will be a valuable tool for local decision-makers when drawing up state policies 

and directives regarding every child’s right to education. 

Service 4. Setting out objectives for inclusive education development, identification of 

tasks to be fulfilled in order to achieve the objectives and  measurable 

outcome indicators 

Objectives: 

 Create a common reference framework for IE development at the district level. 
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 Facilitate the creation of specific objectives, concrete tasks and measurable indicators for 

the IE development strategic plans in every district.  

Activities: 

In order to create the IE development framework at the district level, by consensus and in 

agreement with the state’s education policies, a Matrix of Objectives, Tasks and Indicators was 

developed. The matrix contains the list of objectives and tasks for IE promotion at district and 

institutional levels. Also, measurable process and outcome indicators were established for the 

monitoring of IE processes conducted at district and institutional levels, and for the assessment 

of their quality. 

The established objectives, tasks and indicators are structured into five main fields: 

1. Strategic planning 

2. Access (with the following sub-fields: Child identification, Assessment and referral; 

Provision of access to the educational institution; Provision of access to education) 

3. Multi-disciplinary support systems 

4. Sustainability 

5. Awareness raising and community mobilisation. 

Results/Outcomes: 

Objectives, Tasks and Indicators Matrix in IE development (Annex 7). 

Impact: 

The Objectives, Tasks and Indicators Matrix served as the foundation of IE strategic planning at 

the district level, the constituent items being adapted to specifically identified local needs. 

Service 5. Facilitation of participatory development (or updating) of the long-term 

district plans for inclusive education development and of a detailed Action 

Plan for the first year of Strategic Plan implementation (by involving the key 

local stakeholders in the fields of education, social assistance, healthcare, 

civil society representatives and parents, etc.) 

Objectives: 

 Build competencies and strengthen the capacities of decision-makers and professionals  

from different sectors (education, social protection/assistance, health) in the field of 

strategic planning 

 Analyse the mapping data of the educational services with the perspective of their 

capacity to meet the needs of all children from the district 
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 Highlight the gaps and drawbacks of the education and associated services network to 

ensure quality education for all children;  establish through participatory involvement and 

exchange of information the IE needs of the district 

 Prioritise the IE needs of the district and formulate/establish strategic guidelines for IE 

development until 2020 in every Project implementation region. 

 Develop, by participatory involvement and cross-sector coordination, the Strategic Plan 

on IE development in the district. 

Activities: 

The strategic planning of IE development at the district level involved the following fundamental 

stages: 

1. Methodological support for the planning process.  

2. Organisation of strategic planning workshops in the 24 districts, with the participation of 

local decision-makers and professionals (education, social assistance, health, finance), as 

well as representatives of civil society. 

3. Development – during the workshops – of draft plans, based on the framework objectives 

and tasks, adapted to the local needs and priorities identified during the mapping of 

educational services. 

4. Estimation of the costs of the activities included in plans. 

5. Finalisation of the plans. 

In order to provide methodological support for strategic planning of IE development at the 

district level, the process for the organisation of strategic planning workshop was developed, 

with the planning matrix, in accordance to the framework objectives. 

The strategic planning workshops took place in the period between 24 March and 21 May 2015 

in all Project implementation regions, attended by 495 persons.  

The workshops were carried out on the basis of the pre-set program and agenda, where the 

results of the mapping of educational services and the needs found in every region were 

presented. 
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Pictures taken at the strategic planning workshops 

  

  

The participants in the workshops were local decision-makers coming from relevant sectors 

(education, social assistance, health, finances) as well as civil society representatives. 

On average, the composition of persons involved in the strategic planning of IE development in 

the districts was as follows: 

 LPA representatives (2nd level – Deputy President of the District focusing on 

educational/social issues, and 1st level – mayors and secretaries of Mayor’s Offices) 

 Director and professionals from DDE  



Final Report of the ‘Integration of Children With Disabilities in Mainstream Schools’ Project 

23 
 

 Director and professionals from PSS 

 Managers of educational 

institutions 

 Representatives of social 

protection/assistance 

 Representatives of the 

healthcare sector 

 Representatives of the 

economic and financial 

fields 

 Parents 

 Representatives of NGOs.  

The activities in the workshops were highly appreciated by the participants, most of whom had 

positive opinions about the approval of the strategic district plans, while the decision-makers 

(District Deputy Presidents) committed to taking them forward for approval.  

 

The assessment of the 

participants in the 

strategic planning, 

conducted on the basis 

of several parameters 

and indicators, proved 

that most of them 

highly appreciated the 

usefulness and the 

relevance of the 

process, the 

performance of the 

trainers, and how the 

planning workshops 

were organised. 

As a result of the training activities, plans based on the framework objectives and tasks adapted 

to the local needs and priorities identified during the educational services mapping were 

drafted. 

For the activities included in the strategic plans the appropriate costs were estimated, on the 

basis of 24 variables determined by the activities included in the  plans. Also, the funding sources 
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of every activity were indicated. As indicated by the strategic plans funding would come from the 

following sources: 

 Level-two LPAs, responsible for education and social assistance, would have the biggest 

share 

 Level-one LPAs 

 Educational institutions  

 Non-Government Organisations, active in the respective areas, may also be contributors.   

 

The developed 

draft plans were 

then finalised 

by the technical 

working groups. 

 

The mapping of educational services in the 24 Project implementation regions found that 22 

districts did not have IE development plans drafted and/or approved. One district (Criuleni) was 

implementing such an IE plan, with the implementation period ending in 2015, and another 

district (Hincesti) was implementing an IE development plan, approved at the beginning of 2014. 

The two districts asked for new plans to be developed according to our Project methodology and 

as a result, 24 strategic plans for development of IE were produced. 

In addition, 24 detailed Action Plans were developed for the first year of implementation of the 

districts’ strategic plans. The annual plans also state the costs and pertinent funding sources. 

Results/Outcomes: 

 The methodology of organising the strategic planning workshop and the planning matrix 

according to the framework objectives (Annex 8) 

 The program and agenda of the strategic planning workshop (Annex 9) 

 Assessment questionnaire of the workshop on strategic planning (participants’ 

impressions) (Annex 10) 

 Costs for the strategic plans implementation for IE development in 24 Project 

implementation regions (Document 2 attached in electronic format) 

 24 districts’ IE development strategic plans (Document 3 attached in electronic format) 
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 24 detailed Action Plans for the first year of implementation of the districts' inclusive 

education development strategic plans (Document 4 attached in electronic format). 

Impact: 

The strategic planning and drafting of the IE development plans had a positive impact by: 

 supporting district authorities in planning processes which will contribute to the provision 

of access to education for all children 

 guiding authorities, managers, professionals in identifying and prioritising needs in their 

area of expertise 

 coordinating across sectors the processes that are relevant to children and their support 

 strengthening the capacities of decision-makers and professionals 

 provisiding reference documents for the development/implementation of IE plans to 

participants in strategic planning. 

Service 6. Incorporating the analysis of educational service providers at district level 

into the district strategic plans for inclusive education development, with a 

focus on inclusive education 

Objectives: 

 Present a summary of the situation of providers of educational services in every Project 

implementation region, including IE services 

 Identify internal and external stakeholders who play a relevant role in carrying out the 

planned activities 

 Highlight the main priorities and needs of the district in the field of IE development. 

Activities: 

Through debates and discussion during the drafting of the strategic plans for the development of 

IE at district level, the following was achieved: 

1. Identification and analysis of the internal and external stakeholders, involved 

in/responsible  for IE development at district level 

2. Analysis of the situation of IE development in the district, considering strengths, 

weaknesses, opportunities and risks in this field 

3. Identification of  the main needs of the district as related to IE development and 

prioritised by intervention areas, implementation periods and responsible institutions 

4. Formulation of the vision and mission of the district as a result of the conducted analyses 

and identified needs. 
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Results/Outcomes: 

The previously mentioned analyses were included in the analytical part of the Preamble of the 

Strategic Inclusive Education Development Plan at the district level (see strategic district plans, 

Document 3, attached in electronic format). 

Impact: 

The conducted analyses are valuable because: 

 they indicate the specific local background, on the basis of which the priorities and 

immediate needs of the district emerge, which are then reflected in the strategic planning 

 the necessary resources are allocated for carrying out of the strategic actions included in 

the plans; 

 Evidence based decisions can be made regarding IE development and in other areas 

related to IE. 

Service 7. Including of the solutions suggested for various issues of inclusive education 

development 

Objectives: 

 Ensure that the framework objectives on IE development at district and institutional levels 

where achieved 

 Provide methodological support to LPAs and local professionals in planning action in the 

field of IE.  

Activities: 

Identification of some of the most challenging issues related to IE development for each district 

during the strategic planning as a result of the activities performed within working groups. It was 

found that there are difficulties related to the recording of children from an area, in general, and 

with the identification of children with disabilities, in particular.  

There were challenges related to the level of readiness of the educational institutions 

(infrastructure, staff, other resources) for a real and quality inclusion of children with disabilities. 

The activities in the working groups involved in strategic planning resulted in the suggestions for 

some solutions of the identified problems. Those suggestions were later used as the basis for 

drafting the lists of reference activities to ensure that the framework objectives for IE 

development at district and institutional levels were achieved. 
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Results/Outcomes: 

 List of activities that need to be performed for the early identification of disabilities and 

referral of children with SEN (Annex 11) 

 General recommendations concerning the activities needed for the modification of school 

infrastructure to ensure access for children with disabilities (Annex 12) 

 Ongoing professional training program on inclusive education (Annex 13) 

 List of the necessary expenses needed for inclusive education development at the district 

level (Annex 14) 

 General recommendations on the organisation of activities with parents (parental 

education) and communication and awareness raising campaigns about the participation 

of children with disabilities in community life (Annex 15). 

Impact: 

The lists of activities and solutions for solving the most challenging issues related to the 

implementation of IE are important reference points for the local decision-makers, practitioners 

from the district and community services, as well as the professionals working in educational 

institutions, when planning and organising the activity. 

Service 8. Development of indicators for the assessment/selection of schools that will 

benefit from the investments to adjust the school infrastructure and make 

them accessible 

Objectives: 

 Develop relevant criteria for the selection of communities and mainstream schools in 

which to make investments to improve school infrastructure 

 Ensure a transparent and fair identification process of the beneficiary schools under the 

second component of the Project. 

Considering the general objectives of the Project, and given the experience obtained in the 

country in promoting different inclusive models and practices, a set of Indicators for the 

assessment/selection of schools that will benefit of investments to adjust the school infrastructure 

and make it accessible for children with disabilities was developed. 

The set consists of 73 indicators and is structured into 9 sections as shown below: 

Section No. Indicators Section 
No of 

indicators 

1.  Status of the institution 2 

2.  Contingent of children 23 
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3.  Educational/Support Offer 12 

4.  Human Resources 6 

5.  Institutional Management 4 

6.  Institutional Capacity 20 

7.  
Community services for children in difficulty (in the 
towns of the school district) 

4 

8.  Involvement of LPAs in the issues of children in difficulty 3 

9.  Funding 2 

TOTAL: 73 

The indicators that are relevant for the Project objectives are the assessment/selection indicators 

that refer to:  

 number of children with disabilities in communities, including those in residential 

institutions within the district or outside of it 

 support services and qualified human resources, providing services 

 availability and openness of communities and institutions towards socio-educational 

inclusion of children with disabilities and support of inclusive education. 

Results/Outcomes: 

Indicators of assessment/selection of schools benefiting of infrastructure investments (Annex 16). 

Impact: 

The development of the indicators for the assessment and selection of schools ensured 

transparency and fairness when selecting the beneficiary institutions. 

Service 9. Development of mechanisms to implement the district strategic plans for 

inclusive education development 

Objective: 

 Ensure the implementation of strategic plans for IE development with clear procedures 

and enforcement mechanisms. 

Activities: 

Development of the draft Mechanism for the implementation of district strategic plans for 

inclusive education development, which considered current practices at the local level and 

referenced scientific-methodical guidelines concerning implementation. The draft was reviewed 

with decision-makers from districts participating in the Project and was finalised, taking into 

account their recommendations and suggestions. 
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The implementation mechanism establishes three levels for the accomplishment of the Plan 

activities (district, local/community, and institutional levels) and the creation of a Steering 

Committee, with representatives from relevant fields as having a position of leadership in IE 

development. 

The main stages of the IE Strategic Plan implementation process were established: 

1. Communication and dissemination of information at different hierarchical levels and 

among the general public 

2. Determination and assignment of main and operational duties. Delegation of powers and 

responsibilities 

3. Budgeting and appropriation of resources (per structures/organisations/institutions) to 

ensure financial sustainability of the process 

4. Drafting and promotion, if needed, of instructions and recommendations with 

implementation strategies 

5. Establishment of an information management system to obtain/provide accurate and 

appropriate feedback 

6. Establishment of an appropriate monitoring/assessment and control mechanism 

7. Establishment of a remuneration system for implementers. 

Results/Outcomes: 

The mechanism for the implementation of district strategic plans for inclusive education 

development (Annex 17). 

Impact: 

By the guidelines it contains, the mechanism presents a sequence of actions to be carried out in 

order for the Strategic Plan to move from the district policy level to actual practice. 

Service 10. Technical assistance and relevant trainings to ensure efficient 

implementation and monitoring of the implementation of district strategic 

plans for inclusive education development 

Objectives: 

 Strengthen the capacities of local decision-makers and professionals 

 Provide technical assistance to ensure efficient implementation and monitoring of the 

District Strategic Plan for Inclusive Education Development. 

Activities: 

1. Development of the program, agenda and schedule of the workshops 

2. Development  of the supporting materials 
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3. Organisation of 24 workshops in the 24 Project implementation regions, with the 

participation of 420 persons (compared to the expected 360 persons according to the 

Project tasks). Participants included: District Deputy Presidents, heads of Education 

Divisions and PSS, representatives from the fields of social assistance and health, 

representatives of level-one local authorities, managers of educational institutions, 

representatives of civil society and parents 

4. Development and coordination with the issuing entities on the sample of the Certificate 

issued to the participants in the general training program under the Project 

5. The process was disseminated during the trainings organised according to Service 10. 

Results/Outcomes: 

 Agenda of the training on the mechanism of implementation and monitoring of the 

district strategic plan for IE development (Annex 18) 

 List of participants attending the trainings organised under the Project (Annex 19) 

 Certificate issued to the participants in the general training program under the 

‘Integration of Children with Disabilities in Mainstream Schools’ Project (Annex 20). 

Impact: 

The information/training activities contributed to: 

 enhanced level of professionalism and quality of the capacities of decision-makers and 

professional from different fields; 

 acquired new competences, such as strategic planning, implementation and M&E of 

strategic plans;  

 changes in the attendees’ vision, attitude and capacities. 

Service 11. Development of mechanisms for participatory monitoring and assessment of 

the implementation of district strategic plans for inclusive education 

development 

Objectives: 

 Ensure the implementation of the District Strategic Plan for Inclusive Education 

Development 

 Assess the implementation of the District Strategic Plan for Inclusive Education 

Development. 

Activities: 

1. Assessment of Project staff’s current knowledge and practices regarding M&E  

2. Development of the draft M&E mechanism 
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3. Provision of  consultation with local decision-makers 

4. Completion of the M&E mechanism of the implementation of district strategic plan for 

inclusive education development, which contains strategies of information/experience 

sharing 

5. Dissemination during the trainings organised according to Service 10. 

The fundamental elements of the IE strategic development process – resources, process quality, 

results and beneficiaries’ satisfaction – will be subject to monitoring and evaluation.  

The LPAs and local professionals were trained to apply a six-step monitoring/evaluation 

algorithm: 

1. Determine the M&E object 

2. Establish/develop the M&A methodology and the applied tools 

3. Identify those who will participate in and perform the M&E 

4. Appoint decision-makers (to analyse data, reports) 

5. Establish the beneficiaries of M&E results 

6. Utilise the results: purpose of use, reporting frequency, dissemination etc. 

Results/Outcomes: 

The mechanism for monitoring and evaluation of the implementation of the district strategic plan 

for inclusive education development (Annex 21). 

Impact: 

By providing local stakeholders with clear and practical mechanisms for M&E the district strategic 

plan this will support their actions and ensure the provision of information for the: 

 management of the entire process 

 review, adjustment, and periodical improvement of the planning 

 establishment of the plan fulfilment level according to the outcome indicators 

 assessment of the extent to which direct and indirect beneficiaries of the activities 

included in the plan are satisfied 

 process transparency. 

Service 12. Developing recommendations on the minimum resource allocation for 

inclusive schools 

Objective: 

 Establish the minimum standards and ensure a reference framework concerning the 

resource allocation to schools that enrol children with disabilities. 

Activities: 
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1. Analysis and examination of the standards, rules, and best national and international 

practices of ensuring an inclusive educational environment 

2. Development of the set of Recommendations on the minimum package of resource 

allocation for inclusive schools. 

The recommendations are comprised as separate lists for classrooms resources and support 

areas for children with disabilities, they contain: 

 furniture for classrooms and special spaces 

 specific equipment: general, mobility, for classrooms, for the specialised spaces for 

working with children, for the toilet rooms 

 minimum kit of sports equipment 

 minimum kit of equipment for speech therapies and assessment. 

Results/Outcomes: 

The recommendations on the minimum package of resource allocation for inclusive schools 

(Annex 22). 

Impact: 

The developed list of recommendations synthesises the best international and national practices 

in the design of a universal/inclusive school. Once the recommendations are implemented they 

ensure the actual access of children with disabilities not only to the educational institutions, but 

to education as well. 

Service 13. Organisation of study visits in Ialoveni and Floresti districts for 
representatives from the 24 Project implementation districts 

Objectives: 

 Present the IE development model in the districts concerned 

 Disseminate positive practices and achievements at the district and school level 

 Establish collaborative relationships between representatives of the participating regions 

and host regions. 

Activities: 

1. Development of the concept of the visits and the schedule/agenda for each destination 

2. Organisation of meetings of LPAs, DDE and PSS with the educational institutions from 

Ialoveni and Floresti districts with regards to the organisation of study visits 

3. Coordination in the development/preparation of the information materials, handed out 

during the visits  
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4. Informed 24 districts about the visit, with the schedule and organisational aspects to be 

arranged 

5. Development of participant lists for both destinations 

6. Organisation of the study visits for 89 decision-makers and professionals from the 24 

Project implementation districts. 

Pictures taken during the study visit to Ialoveni  
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Pictures taken during the study visit to Floresti. 
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During the study visits:  

 Senior management of both districts presented the general system for children’s rights 

protection 

 Managers of the subdivisions of District Councils shared with the participants valuable 

information about the development of education in the district, promotion of inclusive 

education, protection and support of children in difficulty and of their families, networks 

of educational support and social assistance services, as well as financial support for IE 

development 

 Managers of institutions and services shared their positive and productive experience in 

providing assistance to children in difficulty, including to those with disabilities. 

Results/Outcomes: 

Schedule of the study visits in the district of Ialoveni and Floresti (Annex 23). 

Impact: 

The study visits in the 2 demonstration regions had an important impact by creating 

opportunities to: 

 learn about the models of IE development at the district level, with the involvement of all 

relevant sectors 

 learn about different aspects of IE development, particularly regarding the planning and 

allocation of financial resources for educational and non-educational services 

 start collaborative relationships with partner authorities, institutions and relevant 

professionals.  
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Service 14. Facilitating the organisation of 24 open meetings of District Councils from the 
24 Project implementation regions, to present and approve the district 
strategic plans for inclusive education development 

Objectives: 

 Provide technical assistance to districts in promoting  their IE development strategic plans 

for the District Councils’ approval 

 Ensure that the IE development strategic planning process is completed. 

Activities: 

1. Development of the methodology for the organisation of open/extended meetings of 

District Councils. 

2. Development of the list of people in charge of promoting the strategic plan on the 

development of inclusive education at district level, as well as the list of participants in 

District Council meetings. These participants included: decision-makers and professionals 

in the field of education, social protection/assistance, health, managers of institutions, 

representatives of the civil society, parents, and children 

3. Training and preparation of the participants in relation to promoting the plan (activity 

carried out simultaneously with Service 10) 

4. Development of the sample draft Decision of the District Council approving the strategic 

plan for IE development at the district level 

5. Development of the sample Justification Note regarding the draft Decision of the District 

Council. 

Unimplemented activity: Participation in meetings of the District Councils’ specialist committees 

to prepare for, and ensure, the approval of the district strategic plans for the 24 regions. 

This activity was not carried out due to external reasons: the period planned for the approval of 

plans coincided with the period coming after local elections, when the District Councils were not 

formed yet, or were formed but were not functional, meetings were not convened, projects were 

not examined and decisions were not taken. 

Results/Outcomes: 

 Methodology for the organisation of the meeting of the District Council concerning the 

approval of the 2015-2020 strategic plan for inclusive education development (Annex 24) 

 Sample draft Decision of the District Council approving the 2015-2020 strategic plan for 

inclusive education development (Annex 25) 

 Sample Justification Note regarding the draft Decision of the District Council (Annex 26). 
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Impact: 

The fact that the districts were given documents prepared as part of this Service had a double 

impact for: 

1. Organisation of the approval meeting, which was stated as a public, open and festive 

event 

2. Strengthened capacities and training of the stakeholders in charge of approving the 2015-

2020 Strategic Plan for Inclusive Education Development. 

Service 15. Developing the publication of 24 educational services maps and 24 plans for 
inclusive education development 

Objectives: 

 Ensure the quality of Project outputs 

 Disseminate the Project outputs. 

Activities: 

1. Review and adjustment of the mapping data in coordination with LPAs 

2. Finalisation of the ESM 

3. Review and adjustment of the actions and the costs of these actions included in the 

strategic plans for IE development 

4. Finalisation of the plans. 

Results/Outcomes: 

 24 educational services maps produced/prepared for printing (Document 1 attached in 

electronic format). 

 24 district strategic plans for inclusive education development produced/prepared for 

printing (Document 3 attached in electronic format). 

Impact: 

The printed materials will provide information on the Project outcomes, which shall be taken 

over by the other 11 administrative units in the country, who did not participate, and 

implemented in the regions concerned. 

Service 16. Development of progress reports, annexes the materials 

Objectives: 

 Ensure objectives are being met, and periodically provide information on Project 

implementation. 
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 Ensure transparent Project implementation. 

Conducted activities: 

1. Developed the Progress Report I (submitted to MSIF on 22.09.2014) 

2. Developed the Progress Report II (submitted to MSIF on 16.03.2015) 

3. Developed the Progress Report III (submitted to MSIF on 24.07.2015) 

4. Developed the Final Report of the Project. 

The materials produced during the reporting period were annexed to the Progress Reports. 

Results/Outcomes: 

 Progress Report I (Annex 27) 

 Progress Report II (Annex 28) 

 Progress Report III (Annex 29). 

Impact: 

 The reports present in a synthesised format the Project outcomes 

 The period reporting granted the opportunity to communicate, ensure transparent 

Project outcomes, and to assume social responsibility for the activities carried out. 
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GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS. PROJECT IMPACT 

General conclusions 

Drawing on the information and analyses presented above it is concluded that: 

1. The objectives of the ’Integration of Children with Disabilities in Mainstream Schools’ 

Project, Component I, were achieved, except for Activity 14.2 from the Project’s Work 

Plan  (providing assistance to APL in organizing open meetings of the District Councils for 

the approval of the IE development strategic plans), which was not achieved, but it did 

not affect the attainment of the main Project goal: To support local authorities from 24 

district in developing/updating their implementation plans for the Program of Inclusive 

Education Development in the Republic of Moldova for 2011-2020.  

2. The main activities performed (information and capacity building, endowment/provision 

of regulatory and methodological acts, support materials, dissemination of good practices 

in the demonstrative regions, and experiences in the field) contributed to a change of 

vision, attitude and capacities among representatives of LPA, decision-makers and IE 

professionals. 

3. The actual implementation of the Project and of its objectives was preceded by the 

analysis of IE development as an educational process, and as part of the global reform of 

national education. The survey synthesised the general situation at the country level, 

discovering remarkable accomplishments and examples of best practices, and 

highlighting the difficulties/challenges that the system, institutions and the involved 

professionals have to cope with in developing IE. 

4. The mapping of educational services, took place for the first time in the Project 

implementation regions.  This process revealed the current situation regarding the 

network of existing institutions and services which ensure every child’s access to 

education, including children with disabilities, the mapping also highlighted the gaps in 

the field and the exact needs in terms of services, professionals, financial resources etc., 

to actually execute the Government policies in the field of education. The educational 

services maps are valuable, given their uniqueness and consistency of information. 

5. The main goal of the Project was attained by providing effective support to decision-

makers and local professionals in drafting the district strategic plans for the 

implementation of the NPDIE. The plans were drawn up in stages and are a collective 

output, created by a multi-disciplinary team, through direct contribution of key 

stakeholders and representatives in the fields relevant for IE. In order to present a clear 

model for strategic plans implementation, annual action plans for the first year of 

strategic plans implementation were developed for each district. The appropriate costs 
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for all of the activities included in the (strategic and annual) plans were estimated, 

indicating their sources.  

6. The Project created opportunities for participation, involvement and cross-sector 

collaboration in addressing the problems of children in difficulty. The mixed working 

groups, set up at the local level from representatives of education, healthcare, social 

protection/assistance, civil society, confirmed the need of multiple sectors interacting to 

ensure the efficiency and quality of sector and cross-sector processes and interventions. 

7. About 30 methodological documents and supporting materials were developed under the 

Project. They were all disseminated, along with visual materials and comments, to the 

participants in the strategic planning from all 24 districts. The Project beneficiaries – LPAs, 

managers of district structures and subordinated institutions – confirmed the value of the 

Project outputs and the applicability/usefulness in the IE planning and implementation at 

the level of each district. 

8. The relevance of the activities performed under the Project was in full agreement with 

the Government’s priorities in this field, stated in the most important regulatory and 

policy acts approved in recent years: Education Code, “Education 2020” Strategy, and 

Program for Inclusive Education Development in the Republic of Moldova for 2011-2020. 

9. The strategic plans for IE development in 24 regions of the country, the assumed cross-

sector commitments to promote IE, the empowerment of persons in charge and 

professionals with competences to implement the plans ensure the sustainability of 

processes at the local level. 

10. The fundamental factors that ensured the Project success: 

a. thorough planning 

b. methodological support for the Project implementation process 

c. a quality partnership with LPA and local coordinators. 

11. Given the scope and complexity of the Project, there were some issues/constraints that 

affected the smooth development of the planned activities:  

a. The mapping period coincided with the elections – General Parliamentary Elections 

(the LPAs were involved in the elections and there were no decision-makers at the 

local level to efficiently coordinate the processes and take decisions) 

b. The period within which the strategic plans for the development of IE at district level 

coincided with the local elections and the establishment of new local administration 

bodies 

c. There was no coordination of strategic planning in the area of education at the 

national level. 
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12. In ensuring the sustainability of processes at local level, some risks can still emerge, 

determined by: 

a. The change, due to local elections, of the decision-makers at district level and the 

appointment in key-positions of persons who were not involved in the Project and 

are, therefore, not trained/informed 

b. The overall economic situation of the country, which imposes restrictions in allocating 

resources for new processes, positions, services etc. 

General Recommendations 

1. Disseminate  the Project results and benefits at CPA, LPA and civil society levels to transfer 

knowledge, methodologies and practices. 

2. Ensure the approval by District Councils of the plans drafted under the Project. 

3. Ensure IE strategic planning in the other 11 regions (municipalities and districts) that were 

not part of the ‘Integration of Children with Disabilities in Mainstream Schools’ Project. 

4. Take over and replicate the mapping and strategic planning methodologies, other 

supporting materials drawn up under the Project. 

5. Carry out an assessment of the fulfilled plans and their impact on the development of 

district systems and of the national system in general at the end of the validity period of 

the strategic plans for the development of IE at the district level. 

Project Impact 

The Project has an important impact as: 

1. It covers approximately 70% of the administrative-territorial units in the country. 

2. Approximately, 500 decision-makers and professionals from the 24 districts were involved 

and trained, and they assumed the commitment to attain the IE objectives in the fields 

they manage/work in. 

3. Representatives of the sectors that are relevant for the identification and support of 

children with disabilities (health, social assistance, education) agreed on common and 

specific responsibilities to ensure the inclusion of children. 

4. The Project determined changes of views and attitudes, which will be reflected when the 

strategic plans on the development of EI are implemented in the 24 Project 

implementation regions. 
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ANEXE 

Anexa 1 

Lista raioanelor  

în care s-a implementat Proiectul ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

1. Basarabeasca 

2. Briceni 

3. Călăraşi 

4. Căuşeni 

5. Cimişlia 

6. Criuleni  

7. Donduşeni 

8. Drochia 

9. Edineţ 

10. Făleşti  

11. Glodeni  

12. Hînceşti 

13. Leova 

14. Nisporeni  

15. Ocniţa  

16. Orhei  

17. Rîşcani 

18. Sîngerei 

19. Soroca 

20. Străşeni 

21. Ştefan Vodă 

22. Teleneşti 

23. Ungheni 

24. UTAG 
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Anexa 2 

Metodologia de evaluare a experienței existente în domeniul educației incluzive la nivel 

național 

 

I. Obiectul evaluării 

Obiectul evaluării îl constituie experiențele (modelele, practicile) existente în domeniul educației 

incluzive. 

II. Obiectivele evaluării 

 Identificarea modelelor de educație incluzivă (EI), dezvoltate și implementate la nivel 

național; 

 Identificarea celor mai bune practici și experiențe în domeniul incluziunii educaționale a 

copiilor cu dizabilități/cerințe speciale; 

 Constatarea nivelului de dezvoltare a educației incluzive la nivel de raioane și municipii; 

 Profilarea unui tablou de ansamblu pe republică în dezvoltarea educației incluzive; 

 Formularea concluziilor și recomandărilor în domeniu. 

III. Perioada de realizare a evaluării 

Evaluarea se va realiza în perioada august – septembrie 2014 

IV. Etapele evaluării: cadrul acțional și temporal 

Nr. 

crt. 

Etape/acțiuni Termene Instituții/organizații 

implicate 

Etapa I. Stabilirea aspectelor de evaluat  

1.  Stabilirea listei modelelor EI, dezvoltate în RM pe 

parcursul ultimilor ani 

  

2.  Identificarea aspectelor de evaluat   

3.  Identificarea  necesităților de documentare   

4.  Stabilirea listei instituțiilor, organizațiilor pentru 

efectuarea vizitelor de documentare 
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5.  Identificarea resurselor necesare (specialiști, 

timp, instrumente etc.) 

  

Etapa II. Studiul informațiilor existente 

6.  Identificarea unei liste de materiale potențiale 

conținînd informații relevante în domeniul EI: 

rapoarte oficiale, modele EI, cercetări, studii, 

statistici etc.  

  

7.  Analiza materialelor identificate   

8.  Elaborarea unui sumar al documentelor 

examinate 

  

Etapa III. Dezvoltarea instrumentelor de evaluare a practicilor locale 

9.  Stabilirea metodelor/formelor de evaluare 

aplicate 

  

10.  Identificarea/elaborarea instrumentelor de 

evaluare 

  

11.  Elaborarea Notelor metodologice privind 

aplicarea instrumentelor de evaluare 

  

12.  Discutarea instrumentelor în cadrul echipei si, 

selectiv, cu responsabilii locali 

  

13.  Coordonarea instrumentelor de evaluare cu FISM 

și Ministerul Educației  

  

Etapa IV. Aplicarea instrumentelor de evaluare, culegerea și prelucrarea datelor    

14.  Stabilirea listei instituțiilor/organizațiilor 

implicate în studiul dezvoltării educației incluzive 

la nivel național 

  

15.  Difuzarea instrumentelor de evaluare, însoțite de 

Notele metodologice privind aplicarea (conform 

listei de instituții/organizații implicate în studiu)  

  

16.  Culegerea datelor    

17.  Prelucrarea/analiza datelor    

Etapa V. Elaborarea Sumarului evaluării 
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18.  Elaborarea proiectului inițial   

19.  Discutarea în echipă    

20.  Definitivarea Sumarului   

21.  Prezentarea Sumarului comanditarului   

 

V. Instrumente de evaluare 

 

Fișa de evaluare a nivelului de dezvoltare a educației incluzive în raionul/municipiul 

______________________________________________________ 

 

Nr. 

indicator 

Indicatori/Aspecte evaluate Constatări 

1. Date generale 

1.1.  Existența unui plan raional de dezvoltare a Educației incluzive 

(da/nu), durata 

 

1.2.  Existența responsabilului EI în cadrul Direcției Educație (da/nu)  

1.3.  Nr. total copii de vîrstă preșcolară (3 – 6 ani) în raion/municipiu  

1.4.  Nr. copii de vîrstă preșcolară (3 – 6 ani) în raion/municipiu  cu 

CES/dizabilități 

 

1.5.  Nr. instituții preșcolare  

1.6.  Nr. copii de vîrstă preșcolară (3 – 6 ani) în instituții preșcolare  

1.7.  Nr. copii de vîrstă preșcolară cu CES/dizabilități în instituții 

preșcolare 

 

1.8.  Nr. total copii de vîrstă școlară (7 – 18 ani) în raion/municipiu   

1.9.  Nr. copii de vîrstă școlară (7 – 18 ani) școlarizați  

1.10.  Nr. copii de vîrstă școlară (7 – 18 ani) neșcolarizați  

1.11.  Nr. școli primare în raion/municipiu  

1.12.  Nr. total copii în școli primare  
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1.13.  Nr. copii cu CES/dizabilități în școli primare  

1.14.  Nr. gimnazii în raion/municipiu  

1.15.  Nr. total copii în gimnazii  

1.16.  Nr. copii cu CES/dizabilități în gimnazii  

1.17.  Nr. licee în raion/municipiu  

1.18.  Nr. total copii în licee  

1.19.  Nr. copii cu CES/dizabilități în licee  

1.20.  Nr. copii cu plan educațional individualizat (conform datelor din 

anul școlar 2013-2014) 

 

1.21.  Nr. copii școlarizați cu învățămînt la domiciliu  

2. Servicii de suport  

2.1.  Existența Serviciului raional/municipal de asistență 

psihopedagogică (da/nu)  

 

2.2.  Nr. specialiști calificați angajați în Serviciul raional/municipal de 

asistență psihopedagogică 

 

2.3.  Nr. centre de resurse pentru educația incluzivă în instituții 

preșcolare 

 

2.4.  Nr. copii asistați  

2.5.  Nr. centre de resurse pentru educația incluzivă în instituții școlare  

2.6.  Nr. copii asistați  

2.7.  Nr. instituții în care sunt instituite grupe de meditații pentru copiii 

cu cerințe educaționale speciale  

 

2.8.  Nr. grupe de meditații pentru copiii cu cerințe educaționale 

speciale 

 

2.9.  Nr. copii în grupe de meditații pentru copiii cu cerințe 

educaționale speciale -  nivelul primar 

 

2.10.  Nr. copii în grupe de meditații pentru copiii cu cerințe 

educaționale speciale -  nivelul secundar 

 

2.11.  Nr. instituții care asigură alimentația copiilor din familii vulnerabile 

/ 
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2.12.  Nr. copii din familii  vulnerabile  care sunt 

alimentați(primar/secundar) 

 

2.13.  Nr. centre sociale comunitare (de zi, alte) pentru copii  

2.14.  Nr. centre sociale comunitare (de zi, alte) pentru copii cu 

dizabilitati/CES 

 

3. Personal didactic de suport educațional  

3.1.  Nr. instituții în care sunt angajate cadre didactice de sprijin   

3.2.  Nr. cadre didactice de sprijin  

3.3.  Nr. copii asistați de cadre didactice de sprijin  

3.4.  Nr. instituții în care sunt angajați psihologi  

3.5.  Nr. psihologi în instituții preșcolare  

3.6.  Nr. psihologi în instituții școlare  

3.7.  Nr. logopezi în instituții preșcolare  

3.8.  Nr. logopezi în instituții școlare  

4. Implementarea proiectelor în domeniul EI 

4.1.  Nr. proiecte implementate în ultimii 5 ani în raion/municipiu   

4.2.  Nr. instituții  preșcolare care au implementat proiecte în ultimii 5 

ani 

 

4.3.  Nr. instituții  școlare care au implementat proiecte în ultimii 5 ani  

4.4.  Lista proiectelor implementate sau în derulare, cu specificarea următorilor 

indicatori: 

 Denumirea proiectului 
 Durata 
 Valoarea (dacă informația nu este confidențială) 
 Donatorul 
 Cele mai importante rezultate (3-4) 

5. Alte informații relevante  
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Note metodologice privind completarea Fișei de evaluare a nivelului de dezvoltare a educației 

incluzive: 

1. Fișa de evaluare va fi completată de către responsabilul de educație incluzivă din cadrul 

Direcției Educație  

2. Datele statistice vor fi raportate la anul școlar 2013-2014 

3. Indicatorii expuși prin bară – / – solicită mai multe date statistice, prezentate, de 

asemenea, prin bară 

4. Completarea compartimentului 5 al fișei este opțională. 

 

VI. Structura Sumarului privind rezultatele evaluării experienței existente în domeniul 

educației incluzive la nivel național 

Sumarul privind rezultatele evaluării experienței existente în domeniul educației incluzive la 

nivel național va avea următoarele compartimente: 

I. Preliminarii  

II. Cadrul legislativ și de politici în domeniul EI 

III. Constatări privind nivelul de dezvoltare a educației incluzive la nivel raional/municipal. 

Bune practici 

IV. Generalități privind dezvoltarea educației incluzive la nivel național 

V. Concluzii și recomandări 
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Anexa 3 

SUMAR PRIVIND EXPERIENȚELE EXISTENTE ÎN DOMENIUL EI LA NIVEL NAȚIONAL 

CUPRINS 

 

I. Preliminarii 

În ultimii ani, statele lumii s-au angajat în realizarea unor procese complexe ce țin de respectarea 

și protecția drepturilor fundamentale ale copiilor la familie, educație, sănătate. Actualitatea 

acestor procese este determinată și de tendințele în dezvoltarea lumii contemporane, care 

relevă, tot mai pronunțat, globalizarea și segmentarea pe criterii economice, sociale sau de altă 

natură.  

Deși se înregistrează progrese notabile în realizarea Educației pentru Toți și a Obiectivelor de 

Dezvoltare ale Mileniului (datele recente1 demonstrează descreșterea numărului de copii 

neșcolarizați de la 94 de mln. în 2002 la 75 de mln. în 2006), la nivel global, se profilează unele 

fenomene îngrijorătoare legate de creșterea numărului de copii care ramîn a fi excluși sau 

marginalizați de la educație și, mai grav, separați de familii, lipsiți de îngrijire părintească. 

Numai în regiunea Europei Centrale și de Sud-Est și țărilor CSI, cca.1.3 milioane de copii sînt 

crescuți în forme de plasament substitutive familiei, ceea ce denotă un nivel foarte înalt de 

separare a copiilor de familiile lor biologice. De asemenea, anume în această regiune este cel mai 

mare număr de copii în îngrijire rezidențială – 600.000 (ceea ce constituie cca.42% din total), în 

condițiile în care proporția copiilor orfani variază între 2% și 5%.  

Diferite studii, cercetări demonstrează că cele mai frecvente cauze de separare a copiilor de 

familii și plasare în instituții rezidențiale țin de dizabilitate, lipsa serviciilor de suport, mediul 

social-economic vulnerabil, violența domestică etc. 

Copiii cu dizabilități alcătuiesc o cohortă considerabilă a celor instituționalizați – pînă la 64% în 

unele țări. Statisticile confirmă că numărul copiilor cu dizabilități, plasați în instituții rezidențiale, 

rămîne constant pe parcursul ultimilor 15 ani2, fapt care sugerează că prea puțin a fost realizat în 

sensul promovării alternativelor non-rezidențiale.  

Deși au fost realizate anumite reforme în domeniu, îngrijirea instituțională (rezidențială) rămîne 

serviciul cel mai accesat/disponibil pentru familii și copii în situație de risc. 

                                                           
1Child Friendly Schools. Manual. UNICEF, 2009. 
2 J.-C. Legrand. Positive and negative trends. Dynamics of deinstitutionalization in Eastern Europe. UNICEF, 2010. 



Raportul final al Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

50 
 

Caseta 1. Statistici privind persoanele cu dizabilități3 

Cca. 10% din populația globului pămîntesc sînt persoane cu dizabilități – cea mai mare 
minoritate de pe glob. Acest număr este în creștere, deoarece crește numărul populației, în 
general, avansează medicina, se amplifică procesul de îmbătrînire a populației. (Organizația 
Mondială a Sănătății) 

Se estimează că 20 la sută din persoanele cele mai sărace de pe glob sînt cu dizabilități și tind 
să fie considerați ca cei mai dezavantajați (Banca Mondială).  

Ratele dizabilității s sînt semnificativ mai mari în rîndul grupurilor cu un  nivel mai scăzut de 
educație. În medie, 19% din oamenii mai puțin educați au dizabilități, comparativ cu 11 la 
sută în rîndul persoanelor cu un nivel mai ridicat de educație. (Organizația pentru Cooperare 
Economică și Dezvoltare).  

În unele țări, în care mortalitatea copiilor sub cinci ani a scăzut sub 20 la sută, rata mortalității 
copiilor cu dizabilități poate ajunge pînă la cca.80%. (Departamentul pentru Dezvoltare 
Internațională, Marea Britanie). 

Aceste tendințe persistente constituie un indicator evident al excluderii sociale cu care se 

confruntă copiii cu dizabilități și alte categorii de copii în situație de risc. Sînt mai multe cauze 

care determină situația respectivă, cele mai importante fiind cele ce țin de sistem: 

 abordarea sistemului rezidențial ca unic răspuns pentru toate problemele copiilor în 

dificultate; 

 lipsa unor rețele de servicii de suport, bazate pe comunitate; 

 distribuția inegală a serviciilor ca impact al descentralizării; 

 comunicarea/colaborarea intersectorială slabă; 

 lipsa accesului celor mai vulnerabili la servicii și prestații;  

 lipsa de eforturi pentru a ajunge la cei mai vulnerabili (servicii outreach); 

 rezistență puternică în schimbarea sistemelor și mecanismelor vechi, paternale etc. 

Noua paradigmă stabilită de Convenția ONU privind drepturile copilului (1989), în partea care 

vizează relațiile copiilor cu familiile și societatea, reclamă, explicit, statelor și guvernelor să 

respecte și să garanteze drepturile tuturor copiilor, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, 

opinie politică sau altă opinie, de naționalitate, apartenență etnică sau originea socială, de 

situația materială, incapacitatea fizica, de statutul la naștere sau de statutul părinților sau al 

reprezentanților legali ai acestuia. 

 

 

                                                           
3 From Exclusion to Equality. Handbook for Parlamentaries. UN, No.14, 2007. 
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II. Tendințe internaționale în domeniu 

Pornind de la preceptele statuate în Convenția privind drepturile copilului, dar și în declarațiile 

unor importante foruri mondiale în domeniul educației (Declarația privind Educația pentru Toți, 

Jomtien, 1990, Declarația de la Salamanca, 1994, Declarația de la Copenhaga, 1995, Declarația 

Forumului mondial al Educației de la Dakar, 2000 etc.), statele lumii sînt obligate să își reconsidere 

politicile educaționale în sensul dezvoltării unor concepte și procese noi, orientate spre 

promovarea  învățării bazate pe satisfacerea necesităților sau educației cerințelor speciale.  

Acesta este contextul în care se promovează, tot mai intens, educația incluzivă în calitate de 

model de educație în măsură să răspundă necesităților tuturor copiilor, indiferent de capacitatea 

lor fizică, intelectuală sau financiară de participare. Concepută în sens larg, educația incluzivă 

este privită ca proces continuu de schimbare a sistemului educațional pentru a asigura 

achiziționarea de către cei care învață a valorilor, atitudinilor, cunoștințelor și abilităților necesare 

pentru a face față provocărilor lumii contemporane, adică a fi participanți plenari și activi la viața 

socială. 

Pe plan regional, în Strategia Comisiei Europene Europa 20204 (2009) se accentuează drept 

prioritate obiectivele comunitare pentru educație, în general, și pentru copiii cu cerințe 

educaționale speciale, în particular. De asemenea, Liniile directoare UNESCO privind Incluziunea 

în Educație5 (2009) evidențiază egalizarea șanselor la educație drept principiu-cheie în asigurarea 

unei educații de calitate pentru toți. 

În cadrul Conferinței Regionale în domeniul Educației (Istanbul, Turcia, 2013), care a reunit 

miniștrii educației din țările Europei Centrale și de Sud-Est și din Asia Centrală, au fost prezentate 

evoluțiile în asigurarea accesului la educație pentru toți copiii și semnalate tendințele  de bază la 

acest capitol.  

Caseta 2. Statistici privind asigurarea accesului la educație În țările Europei Centrale și de 
Sud-Est și din Asia Centrală6 

2,5 mln. copii de vîrstă școlară sînt în afara școlii 

1.6 mln. copii de vîrstă preșcolară nu sînt încadrați în educație 

12 mln. de adolescenți care, potrivit vîrstei ar trebui să fie încadrați într-un program de 
educație, sînt în afara sistemelor  

3.6 mln. copii cu dizabilități nu sînt școlarizați 

                                                           
4 Strategia EUROPA 2020. O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii. 
Comisia Europeană. Bruxelles, 2010. 
5 Policy Guidelines on Inclusion in Education. UNESCO. Paris, 2009. 
6 Education Equity Now. Including all Children in Quality Learning. Call for Action. UNICEF, 2013. 
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Cca. 50 % de copii de 15 ani nu dețin competențe școlare de bază în citit-scris, matematică, 
științe (conform PISSA, 2009) 

Țările din regiune au aprobat Manifestul Call for Action, calificat drept document care urmează 

să fundamenteze proiectarea și realizarea/implementarea politicilor educaționale. Call for 

Action, este reacția guvernelor și partenerilor lor la problemele constatate, prin care aceștia își 

asumă următoarele angajamente: 

1. Fiecare copil este în școală. 

2. Fiecare copil învață. 

3. Fiecare copil învață de timpuriu și este înrolat la timp. 

4. Fiecare copil este sprijinit de sisteme de guvernare efective și eficiente. 

Apelul Call for Action are drept scop să stimuleze o mișcare regională generală pentru a include 

fiecare copil în educație de calitate. 

Cel mai recent document al Comisiei Europene – Suport pentru copiii cu cerințe educaționale 

speciale7 (2013) – constată că există, la nivel european, un consens politic general privind 

importanța educației incluzive și a asigurării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale 

la educație în medii comune. Se subliniază ideea că acordarea de sprijin pentru copiii cu cerințe 

educaționale speciale este o problemă care trebuie să preocupe guvernele și sistemele de 

educație, în sensul creării, dezvoltării și consolidării instituțiilor, structurilor, serviciilor de suport 

educațional. 

Organizațiile internaționale au dezvoltat diverse concepte privind educația incluzivă, cele mai 

importante fiind:  

 UNICEF promovează modelul şcolii prietenoase copilului – un concept holistic (cu 

contribuţie-cheie în asigurarea calităţii educaţiei) care se referă la un mediu sigur sănătos 

şi protector de învăţare. Şcoala prietenoasă copiilor este incluzivă, efectivă, sănătoasă şi 

protectoare, încurajând participarea copiilor, familiilor şi comunităţilor. Se bazează pe 

respectarea drepturilor copilului. Dă prioritate celor mai dezavantajați copii.  

 UNESCO consideră că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor elevilor la o 

educaţie de calitate care satisface necesitățile de bază de învăţare şi îmbogăţeşte viaţa, 

cu accent deosebit asupra grupurilor vulnerabile şi marginalizate, urmăreşte să dezvolte 

întregul potenţial al fiecărui individ.  

 BANCA MONDIALĂ constată că principiul fundamental al şcolii incluzive este că toţi copiii 

trebuie să înveţe împreună, ori de câte ori este posibil, indiferent de orice dificultăţi pe 

care le pot avea sau diferenţe care pot exista. Şcolile incluzive trebuie să recunoască şi să 

răspundă necesităților diverse ale elevilor, şi să  asigure o educaţie de calitate pentru toţi, 

                                                           
7Support for children with special educational needs (SEN). European Commission. Bruxelles, 2013. 
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prin programe de studiu adecvate, aranjamente organisationale, strategii de predare 

diferențiată și individualizată, utilizarea resurselor şi parteneriatelor cu comunităţile lor. 

În fiecare şcoală trebuie să existe servicii de sprijin potrivit necesităţilor speciale ale 

elevilor.  

 OECD susţine că cerinţele educaţionale speciale implică alocarea de resurse suplimentare 

publice şi/sau private pentru a veni în sprijinul educaţiei, atunci cînd elevii au anumite 

dificultăţi de acces la curriculum-ul obişnuit (general).  

Între modelele de incluziune educațională, dezvoltate în diferite țări, există variații semnificative, 

în funcție de valori, context cultural, particularități naționale, dar și de resursele disponibile 

pentru asigurarea accesului la educație de calitate pentru toți copiii.  

III. Cadrul normativ și metodologic de dezvoltare a educației incluzive la nivel național 

Tendințele profilate pe plan internațional au influențat derularea unor importante procese la 

nivel național, care, pe parcursul ultimilor două decenii, s-au manifestat prin: 

 Semnarea și ratificarea unor  importante documente internaționale;  

 Recunoașterea dreptului fundamental la educație al tuturor copiilor; 

 Dezvoltarea și promovarea educației incluzive. 

În anul 1993, Republica Moldova a ratificat Convenția ONU privind drepturile copilului și, astfel,s-

a înscris în rîndul statelor lumii care se obligă să protejeze și să garanteze drepturile copilului, 

incluzîndu-le în legislație și în politicile naționale. Pornind de la premisa că drepturile copiilor 

implică participarea reală a acestora în viața societății, un șir de documente, parte a cadrului 

legislativ național, stabilesc reglementări specifice privind asigurarea plenară a drepturilor civile, 

politice, sociale, economice şi culturale ale copiilor (Anexa 1).  

Legea fundamentală a țării, alte legi organice și hotărâri guvernamentale asigură dreptul la 

învăţătură, în particular, realizarea dreptului constituţional la educaţie al persoanelor cu cerinţe 

educaționale speciale şi aflate în dificultate, susţinută şi de alte drepturi conexe, cum ar fi dreptul 

la asigurarea sănătăţii, integrării/reintegrării sociale, la protecţie şi asistență specializată etc. 

Documentul de bază care a marcat esențial politica statului în domeniul asigurării dreptului la 

educație al tuturor copiilor este Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica 

Moldova pentru anii 2011-2020, care stabilește promovarea educaţiei incluzive drept prioritate 

educațională și precondiție pentru crearea unui sistem care să răspundă necesităţilor 

educaţionale şi să valorifice diferenţele individuale ale tuturor copiilor. Potrivit Programului, 

aceste  obiective urmează a fi realizate prin dezvoltarea unor parteneriate socio-educaţionale, cu 

implicarea tuturor actorilor relevanţi într-un cadru unic de educaţie, prin armonizarea relaţiilor 

interculturale şi focalizarea atenţiei pe grupurile marginalizate/excluse. Finalitatea Programului 

este promovarea atitudinii şi culturii incluzive și, prin acestea,  crearea unei societăți incluzive. 
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Cele mai recente documente de importanță crucială pentru sistemul educațional național – Codul 

educației și Strategia 2020 –  consolidează angajamentele statului în domeniul promovării 

drepturilor copiilor, în particular ale copiilor cu cerințe speciale. 

Codul Educației, aprobat de Parlamentul Republicii Moldova, definește explicit educația incluzivă 

ca proces educațional, care răspunde diversităţii şi cerințelor individuale de dezvoltare și oferă 

oportunităţi şi şanse egale de a beneficia de drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare şi 

educaţie de calitate în medii comune de învăţare. Codul conține norme clare privind organizarea 

învățămîntului pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, menționîndu-se că învăţămîntul 

pentru copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale este parte integrantă a sistemului de 

învăţămînt şi are drept scop educarea, reabilitarea şi/sau recuperarea şi incluziunea 

educaţională, socială şi profesională a persoanelor cu dificultăţi de învăţare, de comunicare şi 

interacţiune, senzoriale şi fizice, emoţionale şi comportamentale, sociale.   

Sînt reconsiderate atribuțiile instituției de învățămînt general, relevante fiind asigurarea 

educației de calitate tuturor copiilor, acordarea asistenței individualizate copiilor aflați în 

dificultate, armonizarea componentei școlare a curriculumului cu cerințele, interesele și 

preferințele educaționale ale copiilor şi elevilor. 

În document sînt menționate oportunitățile și formele de incluziune a copiilor cu cerințe 

educaționale speciale în procesul educațional. Sînt indicate structurile de suport: la nivel central 

– Centrul republican de asistență psihopedagogică, la nivel raional/municipal – Serviciul de 

asistență psihopedagogică, structuri și servicii la nivel instituțional. Codul prevede suplimentarea 

posturilor didactice în educația timpurie, în învățămîntul primar, gimnazial și secundar general cu 

categoriile ”cadru didactic de sprijin” , ”logoped”, ”psiholog”, ”psihopedagog”.  

Strategia ”Educația 2020” este componentă a Strategiei naționale ”Moldova 2020” și are ca 

primă prioritate racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă, în scopul 

sporirii productivităţii forţei de muncă şi al majorării ratei de ocupare în economie. 

Fiind organizată pe baza a trei piloni – acces, relevanță și calitate – Strategia stabilește obiective 

generale care vizează, inclusiv, sporirea accesului la educație de calitate pentru toți copiii și 

tinerii, prin asigurarea unui mediu școlar prietenos și protectiv, extinderea și diversificarea 

serviciilor educaționale. Viziunea strategică  prevede creșterea anuală cu cel puțin 10% a 

accesului copiilor cu cerințe educaționale la educație în medii comune, reducerea numărului de 

copii aflați în instituții rezidențiale, transformarea instituțiilor de învățămînt de tip rezidențial. 

Aceste obiective vor fi realizate, între altele, prin:  

 armonizarea cadrului normativ;  

 promovarea educației incluzive, în vederea asigurării şanselor egale la educaţie de calitate 

pentru toţi copiii;  

 instituirea/ reorganizarea structurilor, formelor de suport, unităţilor de personal etc.; 
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 asigurarea asistenţei psihopedagogice necesare dezvoltării copilului cu cerințe 

educaționale speciale;  

 asigurarea infrastructurii şi a condiţiilor materiale adecvate pentru o educaţie incluzivă în 

instituţiile de învăţămînt din ţară;  

 implementarea Programului naţional şi planurilor de acţiuni pentru dezvoltarea educaţiei 

incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020. 

Schimbarea opticii în raport cu copiii cu necesități speciale a condiționat aprobarea de către 

organul central de specialitate – Ministerul Educației – a unui șir de documente normative și 

metodologice, inerente pentru dezvoltarea educației incluzive: 

1. În conformitate cu Ordinul nr.687 din 25.08.2010 cu privire la organizarea procesului 

educațional, instituțiile de învățămînt preuniversitar general au fost desemnate 

responsabile de asigurarea condițiilor pentru incluziunea școlară a copiilor 

dezinstituționalizați, identificarea și asistența adecvată a copiilor cu cerințe educaționale 

speciale, crearea structurii  responsabile de promovarea și dezvoltarea educației incluzive 

la nivel de instituție – Comisia multidisciplinară intrașcolară. 

2. Prin Ordinul nr.952 din 06.12.2011 este pus în aplicare, în calitate de standard educațional 

de stat, Planul educațional individualizat pentru copiii cu cerințe speciale (Conform 

ordinului menționat, sînt aprobate structura-model și ghidul de realizare a Planului 

educațional individualizat). Planul educaţional individualizat este un instrument de 

organizare și realizare coordonată, coerentă a procesului educațional pentru copilul cu 

cerințe educaționale speciale. 

3. În baza Ordinului nr.139 din 15.03.2012 se aprobă și se pune în aplicare Ghidul 

metodologic privind adaptările curriculare și evaluarea progresului școlar în contextul 

educației incluzive, în calitate de suport pentru cadrele didactice care predau în clasele în 

care sînt incluși copii cu cerințe educaționale speciale. 

4. În scopul legalizării procesului de evaluare finală și certificare a elevilor cu cerințe 

educaționale speciale, prin Ordinul nr.245 din 24.04.2012, au fost aprobate 

reglementările și procedurile respective. Elevii care au studiat în baza planului educațional 

individualizat, au parcurs discipline școlare prin adaptări/modificări curriculare, se includ 

în sesiunea de examene  prin proceduri individualizate. Acestea vizează condițiile de 

acces, timpul rezervat realizării probei de examen, proba individualizată, prevederi 

comprehensive privind certificarea.  Certificatul de studii pentru elevul care a susținut 

examenele în bază de probe  individualizate de evaluare permite titularului continuarea 

studiilor în învățămîntul profesional, conform competențelor achiziționate. 

5. Prin  Ordinul nr.125 din 07 martie 2012 se pune în aplicare unitatea de curs Educație 

incluzivă, componentă obligatorie în formarea inițială a cadrelor didactice la nivelurile 
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învățămîntului superior și mediu de specialitate. Cursul, în volum de 2 credite ECTS (60 de 

ore academice), este parte a modulului psiho-pedagogic, standard de formare inițială la 

toate specialitățile din domeniul Științe ale educației și, cu statut opțional, la alte 

specialități.  În rezultatul cursului, studenții trebuie să-și contureze o viziune de ansamblu 

asupra celor mai importante concepte, principii, definiții privind educația incluzivă, să 

distingă particularitățile de dezvoltare a copiilor, să dețină competențe de organizare a 

procesului educațional la clasă din perspectiva educației incluzive.                                        

Suplimentar la documentele menționate, un  șir de acte și suporturi metodologice au fost 

aprobate de instituții formatoare și de structurile care funcționează la nivel raional. Astfel,  

Consiliul științifico-didactic al Institutului de Științe ale Educației a aprobat, la 26.06.2014, proces-

verbal nr.8, Curriculumul de formare continuă ”Educație incluzivă”, elaborat în cooperare cu  A.O. 

”Lumos Foundation Moldova”. Documentul asigură un cadru comun de referință pentru 

formarea profesională continuă a personalului din învățămînt din perspectiva educației incluzive. 

Curriculumul de formare continuă în domeniul educației incluzive (150 de ore, inclusiv 96 – 

teorie, 54 – activități practice/aplicative) este destinat responsabililor din cadrul direcțiilor 

raionale/municipale educație, specialiștilor Serviciului raional/municipal de asistență 

psihopedagogică, managerilor școlari și celor din instituțiile preșcolare, cadrelor didactice de 

predare, cadrelor didactice de sprijin, psihologilor școlari,  altor categorii de profesioniști.  

Cadrul normativ în vigoare, deși incomplet, asigură la etapa actuală dezvoltarea educației 

incluzive ca politică educațională și ca practică școlară curentă.  

IV. Modele și practici naționale în domeniul educației incluzive: perspectivă evolutivă 

Evoluția dezvoltării educației incluzive în Republica Moldova poate fi delimitată, convențional, în 

două perioade: 

(1) Perioada de pînă la 2011, cca. 10-12 ani, perioadă în care au fost promovate unele 

iniţiative de soluţionare a problemelor copiilor cu risc de excludere educaţională şi 

socială, în cadrul cărora, cu suportul donatorilor străini, au fost create modele de educaţie 

incluzivă. Organizaţii neguvernamentale precum „Speranţa”, ”Parteneriate pentru fiecare 

copil” (succesor al „EveryChild”), „CCF Moldova”, „Lumos”, „Femeia şi Copilul – Protecţie 

şi Sprijin”, ”Keystone” au acordat suport autorităților centrale și locale în dezvoltarea și 

aplicarea unor practici incluzive, care au contribuit substanțial la ameliorarea accesului la 

educație al copiilor cu cerințe speciale. În această perioadă, au fost elaborate programe 

adaptate la potenţialul copiilor cu diverse probleme de dezvoltare, au fost organizate 

cursuri de formare pentru cadrele didactice, au fost diseminate practicile pozitive în 

asistenţa psihopedagogică a copiilor cu dizabilităţi etc. Majoritatea practicilor de 

incluziune, însă, erau episodice, dezvoltate, în special, cu eforturile părinţilor şi cu sprijinul 

societăţii civile şi finanţare din partea donatorilor. Practicile respective au fost promovate 

în lipsa reglementărilor oficiale (legale, normative) privind condiţiile de incluziune, 
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organizarea procesului educaţional, promovarea şi certificarea copiilor, instituirea 

serviciilor de suport, inclusiv a cadrelor de sprijin, asigurarea financiară a incluziunii şi alte 

aspecte importante. Multe din asemenea iniţiative nu au progresat din cauza nivelului 

insuficient de finanţare, lipsei suportului din partea autorităţilor publice locale, 

neasigurării durabilității, în general. Totuși, practicile iniţiate de ONG-uri au creat premise 

pentru dezvoltarea unor modele instituţionalizate de educaţie incluzivă. 

(2) Anul 2011 și perioada care a urmat,  timp în care au fost instituţionalizate şi promovate la 

nivel naţional unele din practicile pozitive înregistrate anterior. Faptul că practica 

educaţională devansa, la momentul respectiv, politicile statului în acest domeniu şi multe 

aspecte nu erau reglementate, a convins autoritățile centrale referitor la stringența 

adoptării unui cadru general de dezvoltare a educaţiei incluzive. În consecință, a fost 

elaborat și aprobat Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova 

pentru anii 2011-2020, document strategic care fundamentează conceptul de educație 

incluzivă și creează cadrul de referință pentru proiectarea și realizarea tuturor proceselor 

referitoare la promovarea educației incluzive la nivel național. 

Cu titlu absolut de pionierat în țară, practicile de incluziune școlară au fost demarate de către 

Centrul de zi ”Speranța”, cu suportul căruia au fost dezvoltate practici de incluziune educațională 

a copiilor cu dizabilități în mai multe instituții de învățămînt general din țară. Un loc aparte și 

special între acestea îl ocupă Liceul Teoretic ”Pro Succes” din mun. Chișinău, instituție cu renume 

în domeniul incluziunii, accesată nu doar de către copiii din capitală, dar și din afara acesteia. În 

Liceu au fost create servicii de suport educațional pentru copiii asistați de către cadre de sprijin 

la lecții și în centrul de resurse, pentru a asigura dezvoltarea armonioasă a acestora. Au fost 

operate modificări arhitecturale, s-au construit rampe de acces, instalate bare de sprijin etc. 

Centrul de zi ”Speranța” este cunoscut la nivel național prin expertiza în domeniul dizabilității și 

consultanța pe care o oferă instituțiilor de învățămînt care școlarizează copii cu cerințe 

educaționale speciale/dizabilități, organizațiilor statale și neguvernamentale. De asemenea, 

Centrul a furnizat numeroase activități/programe de formare continuă în domeniul asistenței 

copiilor cu dizabilități și educației incluzive, în general 

Un alt actor important în domeniul de referință este și A.O. ”Femeia și Copilul – Protecție și 

Sprijin” din Criuleni, care, în parteneriat cu autoritățile publice raionale, au demarat, începînd cu 

anul 2008, activități de dezvoltare a unei ample rețele de servicii de suport pentru facilitarea 

incluziunii socio-educaționale a copiilor cu cerințe speciale. Astfel, la nivel local și regional au fost 

create: 

 servicii sociale de suport – Centre comunitare de zi pentru copii cu cerințe speciale, Echipa 

Mobilă pentru copii de vîrstă timpurie și copii/tineri cu dizabilități severe; 

 structuri/servicii educaţionale de suport - cadrul didactic de sprijin (din 2008), Centrul de 

resurse pentru educația incluzivă în instituții școlare (din 2009) și în instituțiile preșcolare 
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(din 2010), ateliere de terapie ocupațională în cadrul școlilor (din 2009), Serviciul de 

asistență psihopedagogică (din 2010). 

Serviciile create de A.O. ”Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin” funcționează, în prezent: 

 în 4 instituții preșcolare cu practici incluzive – în raioanele Orhei, Edineț, Leova, Ștefan-

Vodă; 

 Centrul de zi ”Speranța” (din 2000), Centrul Regional pentru Tineri ”UNIT”, inclusiv pentru 

tinerii cu dizabilități (din 2006), Echipa Mobilă pentru intervenție timpurie (din 2008), 

Serviciul de Asistență Psihopedagogică (din 2010): centre comunitare de zi pentru copii 

cu CES, școli și grădinițe cu practici incluzive – în raionul Criuleni; 

 la nivel instituţional: Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă (CREI), ateliere de 

terapie ocupațională, cadrul didactic de sprijin – în Gimnaziul Mașcăuți, Criuleni și Liceul 

Teoretic Dubăsari. 

Serviciile de suport create cu sprijinul A.O. ”Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin” acoperă 

necesitățile copiilor de diferite categorii de vîrstă - de la cea timpurie la maturitate - și sînt 

durabile, fiind preluate la finanțare de autoritățile publice locale. 

Suplimentar, Asociația a contribuit și la asigurarea cadrului metodologic pentru dezvoltarea 

educației incluzive prin asistență tehnică a elaborării și publicării: 

 Ghidului „Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu dizabilităţi în grădiniţa de copii”, 

2011; 

 Metodologiei de evaluare complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale, 2012; 

 Ghidului privind evaluarea pentru educaţia incluzivă a copiilor de vîrstă preşcolară şi 

şcolară mică, 2013; 

 Ghidului „Comunicăm eficient cu familia”, 2014. 

Pilotarea oficială a modelului de educație incluzivă promovat de A.O. ”Femeia și Copilul – 

Protecție și Sprijin” se realizează în baza Ordinului Ministerului Educației nr.737 din 15.08.2011. 

Aportul A.O. ”Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin” la dezvoltarea educației incluzive este 

recunoscut drept unul valoros și cu impact asupra sistemului. 

Între organizațiile neguvernamentale autorizate de Ministerul Educației  pentru pilotarea unui 

model de educație incluzivă (Ordinul nr.738 din 15.08.2010) este și A. O. ”Keystone Moldova”. 

Modelul pilotat de ”Keystone” în perioada 2010-2014 vizează sporirea accesului egal la educație 

al copiilor cu cerințe educaționale speciale din 15 localități din țară. Metodologia de pilotare a 

presupus parcurgerea a cinci etape: 

1. Dezvoltarea cadrului normativ. La acest compartiment au fost elaborate: 

 Regulamentul de funcționare a instituției de învățămînt general incluzive; 

 Standardele de  funcționare a instituției de învățămînt general incluzive; 
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 Educație incluzivă. Ghid metodologic pentru instituțiile de învățămînt primar și 

secundar general; 

 Bune practici în educația incluzivă. 

2. Promovarea educației incluzive s-a realizat prin: 

 informare și sensibilizare; 

 dezvoltarea parteneriatelor; 

 semnarea memorandurilor, acordurilor etc. 

3. Identificarea și evaluarea necesităților de suport a presupus: 

 identificarea copiilor cu cerințe speciale; 

 constituirea și dezvoltarea comisiilor multidisciplinare intrașcolare; 

 evaluarea inițială și complexă a dezvoltării copiilor; 

 elaborarea și implementarea planurilor educaționale individualizate. 

4. Pregătirea mediului favorabil pentru incluziunea copiilor cu cerințe speciale, etapă care a 

necesitat intervenții la trei niveluri: 

 la nivel familial – asistența psihopedagogică și legală; 

 la nivel de școală:  

o instruirea în domeniul incluziunii a cadrelor didactice membrilor comisiilor 

multidisciplinare intrașcolare, a echipelor de elaborare a planurilor 

educaționale individualizate, a cadrelor didactice de sprijin;  

o dezvoltarea serviciilor de suport (centru de resurse pentru educația incluzivă, 

cadru didactic de sprijin);   

 la nivel de comunitate – sensibilizare și informare. 

5. Monitorizarea procesului de incluziune educațională. 

”Keystone Moldova” a dezvoltat practici incluzive în 22 de școli-pilot din 15 raioane ale republicii, 

în care sînt asistați 229 de copii cu cerințe educaționale speciale, dintre care 23 de copii 

dezinstituționalizați din Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale severe din Orhei. Cu 

suportul ”Keystone” au fost create 15 centre de resurse pentru educația incluzivă. De asemenea, 

au fost instituite 30 de posturi de cadru didactic de sprijin, care asistă cca. 180 de copii cu cerințe 

educaționale speciale din cele 22 de școli-pilot.  

Practicile dezvoltate de ”Keystone Moldova” au un impact considerabil asupra dezvoltării 

educației incluzive in sistemul de învățămînt al Republicii Moldova. 

A.O. ”Lumos Foundation Moldova” (succesor al Organizației ”Children’s High Level Group”) 

activează în Republica Moldova din 2006. Începînd cu anul 2010, dezvoltă practici incluzive, inițial 

pentru incluziunea copiilor dezinstituționalizați, ulterior – pentru asigurarea accesului și 
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încadrării în educație a tuturor copiilor cu cerințe educaționale speciale. În conformitate cu 

Ordinul Ministerului Educației nr.739 din 15.08.2011, ”Lumos” pilotează un model structurat de 

educație incluzivă în două regiuni ale țării: raioanele Florești și Ialoveni.  

Modelul de educație incluzivă dezvoltat și pilotat de ”Lumos” are ca finalitate asigurarea în 

învățămîntul general a condițiilor pentru incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educaționale 

speciale: copii cu dizabilități fizice și intelectuale, copii cu tulburări emoționale, de 

comportament, de limbaj, copii în situație de risc (care provin din familii situația socio-economică 

a cărora obstrucționează capacitățile și motivația pentru învățare). 

În funcție de dimensiunea instituției în care se aplică, numărul de copii și problemele acestora, 

Modelul de educație incluzivă pilotat de ”Lumos” este realizat în următoarele trei variante: 

 Modelul 1 se organizează în instituţii de învăţămînt general, cu un contingent total de pînă 

la 300 de elevi, în care activează un cadru didactic de sprijin şi este amenajat un centru 

de resurse pentru educația incluzivă. Este asigurat accesul în instituție prin construcția 

unei rampe de acces pentru copiii în scaunele cu rotile, sînt fixate bare de sprijin, este 

construit și/sau adaptat blocul sanitar. Modelul respectiv se pilotează în Gimnaziul 

Ciutulești, Florești și în Gimnaziul Malcoci, Ialoveni. 

 Modelul 2 se organizează în instituţii de învăţămînt general, cu un contingent total de 

peste 300 de elevi, este similar Modelului 1, la care se adaugă mai multe unități de 

personal specializat pentru asigurarea incluziunii şcolare a copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale: cadru didactic (cadre didactice) de sprijin, psiholog şcolar, logoped. Pilotarea 

acestui model se realizează în liceele teoretice Frumușica, Ghindești, Mărculești și 

Sănătăuca din raionul Florești, Costești, Puhoi, Țîpala din raionul Ialoveni. 

 Modelul 3 se organizează conform criteriilor stabilite pentru Modelul 2, în baza unei 

instituţii de învăţămînt general, în cadrul căreia se creează o subdiviziune (unitate) de 

educație specială, care şcolarizează copii cu dizabilităţi severe/complexe. Unitatea de 

educație specială (UES) școlarizează 20-25 de copii cu dizabilități multiple/complexe, care 

beneficiază de diverse forme de suport/asistență: educație, orientare școlară și 

profesională; abilitare-reabilitare; dezvoltarea deprinderilor de viață independentă; 

consiliere psihologică; asistență logopedică, îngrijire/asistență medicală, kinetoterapie, 

consiliere socială; transport; alimentație. Pentru prestarea întregului pachet de servicii de 

suport sînt angajați specialiștii corespunzători. În UES sînt amenajate și dotate spații 

destinate asistenței specializate a copiilor. 

Modelul este în proces de dezvoltare, graduală, în Liceul Teoretic ”Petre Ștefănucă” 

Ialoveni. 
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Suplimentar, cu suportul autorităților locale din cele 2 raioane, au fost dezvoltate practici similare 

în 18 școli din raionul Florești și alte 10 din raionul Ialoveni. În centrele de resurse sînt asistați 

peste 600 de copii: cca. 350 în Florești și 250 în Ialoveni. 

Alte particularități ale Modelului de educație incluzivă pilotat de ”Lumos” vizează formele de 

incluziune școlară: 

 totală, cînd elevii cu cerințe educaționale speciale sînt incluşi în învățămîntul general prin 

frecventarea tuturor disciplinelor de studiu, conform planului-cadru, pe întreaga durată a 

lecțiilor; 

 parțială, cînd elevii frecventează doar anumite discipline școlare și durata aflării lor la 

fiecare lecție este redusă pornind de la capacitatea de participare; 

 ocazională, cînd elevii participă doar la unele activități didactice și extradidactice, de 

socializare.  

Forma de incluziune a copilului cu cerințe educaționale speciale este determinată de tipul și 

gradul dizabilităţii sau dificultăţilor acestuia.  

Pentru asigurarea/facilitarea incluziunii școlare a copiilor cu cerințe educaționale speciale în 

învățămîntul general, conform Modelului de educație incluzivă pilotat de ”Lumos”, se instituie și 

funcționează următoarele instituții/structuri de suport: 

1. La nivel național: 

 Instituție centrală specializată, subordonată Ministrului Educației, cu atribuții în 

dezvoltarea și promovarea educației incluzive (în particular, elaborarea cadrului 

metodologic de evaluare și asistență a copiilor cu cerințe educaționale, de formare a 

specialiștilor etc.).  

2. La nivel regional (raional): 

 Responsabil de educația incluzivă în cadrul Direcției Educație, în funcțiile căruia intră 

planificarea și coordonarea realizării proceselor de dezvoltare a educației incluzive în 

cadrul raionului/municipiului; 

 Serviciul de asistență psihopedagogică, abilitat cu evaluarea complexă și multidisciplinară 

a dezvoltării copiilor şi identificarea timpurie a necesităților lor specifice, dar și acordarea 

asistenţei psihopedagogice copiilor şi acordarea asistenţei metodologice specialiștilor 

care lucrează cu copiii cu cerințe speciale. 

3. La nivel instituțional: 

 Comisia  multidisciplinară intrașcolară (CMI);  

 Echipa care elaborează planul educațional individualizat; 

 Centrul de resurse pentru educația incluzivă; 

 Unitatea de educație specială. 
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Durabilitatea și sustenabilitatea serviciilor de suport create cu suportul ”Lumos” în regiunile-pilot 

Florești și Ialoveni a fost asigurată prin preluarea acestora de către autoritățile locale, în sensul 

administrării și finanțării.  

Pilotarea Modelului de educație incluzivă dezvoltat de ”Lumos” a asigurat promovarea în școlile-

pilot a următoarelor activități/forme de suport educațional: 

 Elaborarea Planului educațional individualizat; 

 Elaborarea adaptărilor curriculare; 

 Consilierea psihologică; 

 Organizarea/realizarea terapiilor specifice: cognitive, logopedice, ocupaționale etc. 

 Evaluarea/certificarea elevilor care studiază în baza Planului educațional individualizat. 

Modelul de educație incluzivă pilotat de ”Lumos” prevede instituirea în școlile cu practici incluzive 

a unităților de personal de suport, după cum urmează: 

 cadru didactic de sprijin, pentru facilitarea incluziunii şcolare a 10 copii cu dizabilităţi 

uşoare sau moderate sau a 5 copii cu dizabilităţi severe, profunde sau asociate; 

 învăţător/profesor, la clasele I-IX, pentru realizarea activităţilor de sprijin educaţional 

(meditaţii, suport în pregătirea temelor pentru acasă), organizate în grupuri de maximum 

25 de copii; 

 psihopedagog, pentru realizarea terapiilor specifice, organizate în grupuri de 10 – 12 

copii; 

 psiholog şcolar, pentru lucrul individual sau în grupuri mici; 

 logoped şcolar, pentru lucrul individual sau în grupuri mici. 

Potrivit Modelului, în instituţia de învăţămînt general cu practici incluzive pot fi angajaţi, în 

conformitate cu reglementările în vigoare, prin colaborare cu serviciile comunitare sau partenerii 

locali, şi alte categorii de specialişti, conform necesităţilor copiilor şcolarizaţi: kinetoteraput, 

asistent personal etc. 

O contribuție substanțială a avut ”Lumos” în crearea cadrului normativ de dezvoltare a educației 

incluzive în Republica Moldova. Întregul set de documente poate fi clasificat în 5 domenii:  

 Documente de politici – 2; 

 Documente privind pilotarea modelului de educație incluzivă – 7; 

 Documente normative pentru dezvoltarea educației incluzive – 11; 

 Documente/suporturi metodologice pentru activitatea Serviciului de asistență 

psihopedagogică – 16; 

 Documente suport pentru activitatea şcolilor – 10. 

Între cele mai relevante pot fi menționate: 

 Regulamentul Serviciului de asistență psihopedagogică; 
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 Regulamentul privind redirecționarea  resurselor financiare în cadrul reformării 

instituţiilor rezidenţiale; 

 Regulamentul instituţiei de învăţămînt general cu practici incluzive; 

 Planul educaţional individualizat (plan-cadru); 

 Ghidul de elaborare şi realizare a Planului educaţional individualizat; 

 Ghidul privind adaptările curriculare; 

 Metodologia privind evaluarea curentă şi finală a performanţelor şcolare şi promovarea 

copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi/incluşi în învăţămîntul general.  

 Reglementări și proceduri specifice privind evaluarea finală și certificarea copiilor cu 

cerințe educaționale speciale, incluși în învățămîntul general obligatoriu 

 Unitatea de curs Educație incluzivă (modul obligatoriu pentru formarea inițială a cadrelor 

didactice); 

 Curriculumul pentru formarea continuă în domeniul educației incluzive etc. 

În scopul asigurării calității proceselor la nivel local, ”Lumos” a realizat mai multe programe de 

formare continuă pentru diferite categorii de specialiști. Astfel, au fost realizate, structurat, 

formări ale specialiștilor Serviciului de asistență psihopedagogică care au însumat 400 de ore. 

Cadrele didactice de sprijin au beneficiat, de asemenea,  de 400 de ore de formare profesională 

continuă. 

”Lumos” a organizat și realizat activități de formare cu specialiștii Direcțiilor Educație din 

raioanele-pilot, cu managerii instituțiilor de învățămînt, cu membrii comisiilor multidisciplinare 

intrașcolare. Multiple ateliere metodologice au asigurat capacitarea specialiștilor Serviciului de 

asistență psihopedagogică, cadrelor didactice de sprijin, cadrelor didactice de predare.  

În scopul constatării corespunderii Modelului de educație incluzivă pilotat de ”Lumos” politicilor 

naționale și tendințelor internaționale în domeniu, în perioada mai-septembrie 2013, a fost 

realizată evaluarea externă a implementării Modelului, cu implicarea unii expert internațional. În 

rezultatul evaluării s-a constatat relevanța modelului pentru întreg sistemul educațional, 

menționîndu-se, în calitate de puncte forte:  

 planificarea minuţioasă a fiecărei etape;  

 cadrul normativ cuprinzător, elaborat și aplicat la nivel național;  

 parteneriatul constructiv care funcţionează la nivel naţional, raional şi şcolar;  

 succesul şcolar şi social al copiilor;  

 serviciile de suport eficiente la nivel şcolar şi raional;  

 modificările durabile în politica şi practica naţională în domeniul educației incluzive. 

Expertul internațional a constatat conformitatea modelului de educație incluzivă, pilotat de 

”Lumos”, în instituțiile de învățămînt general din raioanele Florești și Ialoveni cu tendințele 

actuale înregistrate pe plan internațional în domeniul dezvoltării educației incluzive. 
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Suplimentar la modelele pilotate conform deciziilor oficiale ale Ministerului Educației, practici 

incluzive de succes au fost dezvoltate și se aplică în școlile din țară cu suportul organizațiilor 

neguvernamentale ”CCF Moldova”, ”Parteneriate pentru fiecare copil”, ”Amici dei Bambini”. 

La fel, au fost dezvoltate și alte practici, mai puțin cunoscute și cu impact mai puțin evident.   

V. Dezvoltarea educației incluzive la nivel național 

Dezvoltarea educației incluzive în Republica Moldova se produce într-un context socio-economic 

complex, pe fundalul unor procese demografice specifice, care influențează, în general, evoluția 

învățămîntului național.  

Caseta 3. Indicatori socio-economici relevanți8 

 Rata sărăciei în localităţile rurale este de 
circa 3 ori mai mare decât cea din 
localităţile urbane 

 Cele mai înalte rate ale sărăciei, de circa 
35%, au fost înregistrate în cazul familiilor 
cu trei şi mai mulţi copii 

 Circa 79% din populaţia săracă locuieşte 
în sate 

 În anii 2007-2013 populaţia economic 
activă s-a redus cu 5,9% 

 Copiii se confruntă cu un risc mai mare de 
sărăcie. Rata de sărăcie în rîndul copiilor 
(18,6%) este cu 2 puncte procentuale mai 
mare ca media pe ţară 

 Cea mai mare parte a populaţiei ocupate 
este în agricultură (28,8%) şi servicii 
(53,5%) 

 

Caseta 4. Tendințe demografice9 

 Populația Republicii Moldova este în 
scădere. Sporul natural al populației 
este negativ 

 A crescut numărul copiilor în grupele de 
vîrstă de 0-2 şi 3-6 ani 

 Populaţia îmbătrîneşte. Coeficientul 
de îmbătrînire a populaţiei a crescut de 
la 12,8 în anul 1990 pînă la 15,3 în anul 
2012 

 S-a oprit scăderea numărului de copii în 
grupa de vîrstă de 7-10 ani 

 În grupele de vîrstă 11-15, 16-18 şi 19-23 de 
ani, numărul populației este în descreștere 

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică10 , în anul de învățămînt 2013-2014, în Republica 

Moldova s-a redus numărul tuturor tipurilor de instituţii, excepţie fiind instituţiile de învăţămînt 

preşcolar. Astfel, numărul instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general s-a redus cu 138 

de unităţi, numărul instituţiilor de învăţămînt secundar profesional – cu 8 unităţi, iar numărul de 

instituţii de învăţămînt preşcolar a fost în creştere cu 78 unităţi. 

                                                           
8 Conform datelor Biroului Național de Statistică 
9 idem 
10 Educația în Republica Moldova 2013/2014. Publicație statistică. Chișinău, 2014. 
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Nivelul de participare la procesul de educaţie este determinat, preponderent, de situaţia 

demografică din ţară. În acest sens,  numărul persoanelor cuprinse în procesul de educaţie (3-23 

de ani) s-a redus cu 9,6%. 

Ratele de cuprindere în învățămînt variază în funcție de categoriile de vîrstă: 

  

Alți indicatori importanți vizează: 

 Diminuarea numărului de cadre didactice cu 11,6% față de 2009-2010 (cu impact asupra 

tuturor nivelurilor de educație, dar descreșterea cea mai evidentă a fost la nivelurile 

primar și secundar general – cu 13%); 

  Raportul elevi (copii)/cadru didactic: 

o învățămîntul preșcolar – 15/1; 

o învățămîntul primar – 17/1; 

o învățămîntul secundar – 9/1. 

Înrolarea copiilor cu necesități speciale în sistemul de învățămînt al Republicii Moldova se 

realizează prin înscriere în instituții de învățămînt special sau general.   

Conform statisticilor oficiale11, educaţia copiilor cu necesităţi speciale în învățămîntul preșcolar, 

se desfășoară în grupe specializate, care funcţionează în cadrul a 34 de instituţii preşcolare. În 

anul 2013 2,4 mii de copii au frecventat aceste grupe, specializate, în majoritate, pe lucrul cu 

copiii cu tulburări de limbaj. 

                                                           
11 Educația în Republica Moldova 2013/2014. Publicație statistică. Chișinău, 2014 
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La nivelurile învățămîntului primar și secundar funcționează 23 de instituţii speciale, destinate 

copiilor cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. Numărul total al copiilor cuprinși în 

aceste instituții în anul de învățămînt 2013-2014 a fost de 1,8 mii12 (în descreștere față de 2009-

2010 cînd în instituțiile respective erau înrolați 3,6 mii elevi). 

Un număr considerabil de copii cu cerințe speciale (în continuă creștere, anual) sînt înscriși și în 

instituțiile de învățămînt general. Astfel, conform datelor făcute publice de Ministerul 

Educației13, numărul copiilor cu cerințe educaționale speciale a scăzut în școlile speciale/auxiliare 

de la 2549, în anul de învățămînt 2011-2012, la 2300 în anul de învățămînt 2012-2013, pe cînd 

numărul acestora în școlile generale, în aceeași perioadă, a crescut de la 1604 la 2258 copii. 

Evaluarea nivelului de dezvoltare a educației incluzive la nivel de raion/municipiu 

Pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a noii paradigme educaţionale rezultate din principiile 

educației incluzive, precum și pentru identificarea de bune practici implementate/valorificate la 

nivel raional/municipal, a fost realizat un studiu în domeniul de referință. 

În calitate de instrument de evaluare a fost aplicată  Fișa de evaluare a nivelului de dezvoltare a 

educației incluzive în raion/municipiu (Anexa 2), prin care s-a urmărit constatarea stării de fapt la 

acest capitol. 

Fișa de evaluare a fost remisă la 35 de subiecți (33 raioane și 2 municipii: Chișinăi și Bălți) și a fost 

completată, de regulă, de către responsabilul de educație incluzivă din cadrul Direcției 

raionale/municipale educație. Datele statistice au fost raportate la anul de studii 2013-2014. 

În procesul de evaluare, au fost utilizați un set de 49 de indicatori, reflectînd cinci compartimente: 

1. Date generale privind dezvoltarea educației incluzive (planificare strategică, copii cu 

necesități speciale, instituții de învățămînt care înrolează acești copii, forme de suport 

educațional). 

2. Servicii de suport create/dezvoltate în raion/municipiu. 

3. Personalul de suport educațional. 

4. Implementarea proiectelor în domeniul educației incluzive. 

5. Alte informații relevante pentru domeniul evaluat. 

Date generale  

În rezultatul analizei datelor prezentate din raioane și municipii, s-a constatat că 31 de autorități 

publice locale de nivelul II dispun de un Plan raional de dezvoltare a Educației incluzive. Astfel de 

documente nu există, deocamdată, în municipiul Bălți, raioanele Edineț, Sîngerei și Ungheni. 

Perioada de timp pentru care au fost elaborate planurile diferă substanțial. Astfel, 12 raioane 

                                                           
12 ibidem 
13 Raportul de activitate al Ministerului Educației pentru anul 2013, www.edu.md 

http://www.edu.md/
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implementează planuri strategice pe o durată de 5, 6 sau chiar 9 ani. În același timp, 15 raioane 

și-au planificat activități pentru o perioadă de 1-4 ani. 

În cadrul Direcției Educație a municipiilor Bălți, Chișinău și raioanelor republicii, cu excepția 

raionului Ungheni, a fost  desemnat un responsabil de educația incluzivă. 

Conform datelor prezentate de către raioane, actualmente, numărul total al copiilor de vîrstă 

preșcolară cu vîrste cuprinse între 3 – 6 ani este de 155 526. Din numărul total:  

 6286 sînt copii cu cerințe educaționale speciale (CES)/dizabilități (4,04%); 

 128 665 copii sînt înscriși în instituțiile preșcolare, inclusiv 5 665 copii cu CES; 

 621 copii cu CES nu sînt încadrați în proces educațional. 

În cadrul studiului, au fost colectate date și cu referință la toate tipurile de instituții 

preuniversitare: școli primare, gimnazii, licee, numărul total al instituțiilor, numărul total al 

copiilor în instituții, ponderea copiilor CES: 

Tip instituție de 
învățămînt 

Nr. instituții Nr. total copii Inclusiv nr. copii 
cu CES 

Ponderea copii 
cu CES 

Școli primare 109 22157 665 3.00% 

Gimnazii 771 125489 6188 4.93% 

Licee 428 178089 3871 2.17% 

Total: 1308 325735 10724 3.29% 

Ponderea copiilor cu CES în instituțiile de învățămînt preuniversitar general pe raioane și 

municipii este reflectată în diagrama de mai jos. 
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Variația ponderii copiilor cu CES de la un raion la altul poate fi explicată și prin lipsa unei evidențe 

riguroase la nivel de raion/municipiu. 

În baza datelor prezentate s-a constatat că din numărul total de 330 872 copii din listele de 

școlarizare 294 copii sau 0,09% nu sînt școlarizați (Anexa 3). 
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Din numărul total de 10724 de copii cu CES/dizabilități în instituții școlare, 5556 copii, cca. 52%, 

realizează studiile în bază de plan educațional individualizat. Totodată, conform datelor din 

tabelul de mai jos, la nivel de raioane se atestă o utilizare neuniformă a planului educațional 

individualizat, în calitate de instrument important de incluziune școlară (Anexa 4).  

Astfel, în raioanele Briceni, Edineț, și Telenești toți copiii cu CES realizează studii în bază de PEI. 

În cca 70% din raioane copiii cu CES beneficiază de asistență în bază de PEI în proporție de  la 50 

la 100 %. În același timp, în raioanele Glodeni și Soroca, care au raportat respectiv 147 și 136 copii 

cu CES, nu au fost elaborate, deocamdată, PEI nici pentru un copil.  Indicatorul respectiv este 

nesemnificativ în UTAG - cu 2 PEI (1,96%) și mun. Bălți - cu 52 PEI (3,8%).  

Raion/Municipiu Nr. total copii cu CES Din ei copii cu PEI 

Număr Ponderea 

Anenii Noi 226 112 49.56% 

Bălţi 1376 52 3.78% 

Basarabeasca 86 62 72.09% 

Briceni 122 122 100.00% 

Cahul 343 296 86.30% 

Călărași 253 109 43.08% 

Cantemir 282 161 57.09% 

Căușeni 275 173 62.91% 

Chișinău 101 86 85.15% 

4179;   
39%

6545;   
61%

Fără 
asistența 
CDS

Total copii cu CES - 10 724
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Cimișlia 256 168 65.63% 

Criuleni 445 190 42.70% 

Dondușeni 152 99 65.13% 

Drochia 279 217 77.78% 

Dubăsari 414 96 23.19% 

Edineţ 205 205 100.00% 

Fălești 141 94 66.67% 

Floreşti 344 214 62.21% 

Glodeni 147 0 0.00% 

Hîncești 1076 265 24.63% 

Ialoveni 297 250 84.18% 

Leova 153 130 84.97% 

Nisporeni 246 220 89.43% 

Ocniţa 471 131 27.81% 

Orhei 541 166 30.68% 

Rezina 43 41 95.35% 

Rîșcani 510 509 99.80% 

Sîngerei 318 219 68.87% 

Şoldăneşti 213 113 53.05% 

Soroca 136 0 0.00% 

Ştefan-Vodă 195 170 87.18% 

Strășeni 260 249 95.77% 

Taraclia 60 40 66.67% 

Telenești 248 248 100.00% 

Ungheni 408 347 85.05% 

UTAG 102 2 1.96% 

TOTAL: 10 724 5 556 51.81% 
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Ca și alternativă pentru asigurarea accesului la educație al copiilor cu CES/dizabiltăți se 

organizează și școlarizarea prin învățămînt la domiciliu. Autoritățile raionale/municipale au 

indicat un număr de 595 de copii (5,56%) școlarizați prin această formă de instruire (Anexa 5). 

Servicii de suport 

În conformitate cu prevederile cadrului normativ din domeniu în vigoare, în ultimii ani, în întreaga 

republică au fost dezvoltate servicii de suport pentru promovarea educației incluzive. Datele 

evaluării realizate atestă că Serviciile raionale/municipale de asistență psihopedagogică (SAP) au 

fost instituite și funcționează în toate raioanele, precum și în municipiile Chișinău și Bălți. În cadrul 

serviciilor respective activează 243 specialiști calificați. Numărul de angajați variază de la 3 pînă 

la10 persoane. În  raioanele Anenii Noi și Căușeni completarea structurilor respective s-a realizat 

în număr de 10 specialiști. 8-9 specialiști calificați au fost angajați în raioanele Ungheni, Taraclia, 

Telenești, Soroca, Florești, Edineț, Drochia, Călărași. Sub 50% din norma stabilită prin Hotărîre de 

Guvern, s-a realizat angajarea personalului în SAP Ocnița (3), Basarabeasca (4), Cimișlia (4), 

Șoldănești (4) (Anexa 6).  

 

* - nu include CPSP Chișinău care constituie o structură distinctă cu 31 unități de personal, 

conform regulamentului, și 17 angajați. 

La nivel instituțional, au fost create centre de resurse pentru educația incluzivă (CREI). În cele 15 

CREI funcționale în instituțiile preșcolare sînt asistați 585 de copii, iar în cele 549 CREI care 

activează în instituțiile școlare – 7 005 copii.  

7

23

4

Completarea SAP cu specialiști calificați
(nr. raioane)*

3-5 specialiști

6-8 specialiști

9-10 specialiști
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Se implementează, treptat, și practici de constituire a grupelor de meditații pentru copiii cu 

cerințe educaționale speciale atît la nivel primar, cît și secundar. Astfel, conform datelor 

colectate, în 49 instituții de învățămînt au fost instituite 49 grupe de meditații pentru copii cu 

CES, în care sînt cuprinși 261 copii la nivelul primar și 352 copii la nivelul secundar.  

 

921 instituții de învățămînt asigură alimentația a 21678 copii din familii vulnerabile.  

Potrivit datelor prezentate de autoritățile locale, în prezent în țară funcționează 131 centre 

sociale comunitare pentru copii, dintre care 49 (cca. 37%) sînt amplasate în mun. Chișinău. Din 

numărul total de centre sociale comunitare, 33 (cca. 25%) sînt unități specializate pe asistența 

copiilor cu dizabilități/CES.  

 

 

6286 9,31%585

Ponderea copiilor de vârstă 
preșcolară cu CES/dizabilități 
asistați în CREI din instituțiile 

preșcolare

Nr. copii de vîrstă preșcolară (3 – 6 ani) cu 
CES/dizabilități

Nr. copii asistați

10724
65,32%

7005

Ponderea copiilor de vârstă școlară 
cu CES/dizabilități asistați în CREI 

din instituțiile școlare

Nr. copii de vîrstă școlară (7 – 18 ani) cu 
CES/dizabilități

Nr. copii asistați

1308 3,75%49

Ponderea instituțiilor în care sunt instituite grupe de meditații pentru copii cu CES

Nr. instituții școlare Nr. instituții în care sunt instituite grupe de meditații pentru copiii cu CES
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Personalul de suport educațional 

În corespundere cu informațiile parvenite din raioane,  în prezent, în 570 instituții de învățămînt 

primar, gimnazial și liceal activează 735 cadre didactice de sprijin (Anexa 7), care asistă 6545 de 

copii cu CES/dizabilități (Anexa 8). Astfel, un CDS asistă în mediu 8,9 copii. Nu au raportat 

angajarea cadrelor didactice de sprijin mun. Bălți, raioanele Rezina și Soroca și UTAG. 

În 456 de instituții de învățămînt sînt angajați 451 de psihologi, inclusiv 19 în instituții preșcolare. 

În instituțiile școlare și preșcolare activează 220 de logopezi, dintre care 136 oferă servicii copiilor 

în grădinițe. Un singur specialist activează în calitate de kinetoterapeut în Grădinița nr.12 din 

Orhei. 

Situația pe raioane este reflectată în tabelul de mai jos: 

Raion CDS Psihologi Logopezi 

nr. 
instituții 

nr. 
CDS 

nr. copii 
asistați de 

CDS 

nr. 
instituții 

în instituții 
preșcolare 

în 
instituții 
școlare 

în instituții 
preșcolare 

în 
instituții 
școlare 

Anenii Noi 14 14 167 10 0 10 0 0 

Bălţi 0 0 0 14 0 14 8 0 

Basarabeasca 7 9 81 4 0 4 0 0 

Briceni 18 19 147 13 0 13 4 4 

Cahul 22 37 343 16 0 16 12 1 

Călărași 14 15 62 11 0 11 3 0 

Cantemir 22 22 500 4 0 4 0 0 

Căușeni 20 20 256 16 0 16 0 8 

Chișinău 12 16 315 134 15 119 74 43 

Cimișlia 18 18 0 6 0 6 0 0 

Criuleni 24 28 289 9 1 9 1 3 

Dondușeni 13 0 152 6 0 6 0 2 

Drochia 28 31 279 8 0 8 0 2 

Dubăsari 8 13 91 8 0 8 1 0 

Edineţ 26 26 365 14 1 13 1 0 

Fălești 28 117 117 13 0 14 0 0 

Floreşti 14 15 142 11 0 11 0 0 

Glodeni 15 12 80 10 0 10 0 0 

Hîncești 27 28 320 10 0 11 0 0 

Ialoveni 13 13 145 15 0 15 0 2 
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Leova 21 26 150 2 0 1 1 0 

Nisporeni 14 14 185 1 0 1 0 1 

Ocniţa 9 9 224 5 0 5 0 3 

Orhei 20 20 285 7 1 7 2 2 

Rezina 0 0 0 8 0 8 4 3 

Rîșcani 32 55 455 9 0 9 1 10 

Sîngerei 22 31 318 9 0 0 0 0 

Şoldăneşti 11 11 213 5 0 5 0 1 

Soroca 0 0 0 9 0 9 2 0 

Ştefan-Vodă 15 17 195 6 0 6 0 0 

Strășeni 15 21 138 10 0 12 6 1 

Taraclia 7 7 60 6 0 6 1 1 

Telenești 30 40 258 7 0 7 0 1 

Ungheni 31 31 213 10 1 8 3 1 

UTAG 0 0 0 30 0 30 12 0 

TOTAL: 570 735 6545 456 19 432 136 89 

 

Implementarea proiectelor în domeniul educației incluzive 

Pe parcursul ultimilor 5, instituțiile preșcolare și școlare, autoritățile locale, au fost implicate în  

diverse proiecte în domeniul educației incluzive sau cu subiecte tangențiale, proiecte şi programe 

iniţiate de asociaţii neguvernamentale active în domeniu, dar şi de autorităţile centrale şi locale.  

Conform statisticilor, au fost implementate și/sau sînt în derulare 86 de proiecte, în care au 

fost/sînt implicate 61 instituții preșcolare și 132 instituții școlare. De menționat că gradul de 

implicare a raioanelor diferă substanțial. 8 raioane și mun. Chișinău nu au raportat 

implementarea proiectelor, 5 raioane au implementat cîte 5-6 proiecte. Raionul Criuleni este pe 

prima poziție la acest capitol cu 15 proiecte implementate/în derulare.  
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În cadrul a cca.25% din proiecte au fost realizate formări ale cadrelor didactice, s-au distribuit 

ghiduri şi materiale informative, s-au organizat ateliere şi conferinţe, s-au realizat schimburi de 

idei şi experienţe pe plan naţional. 

Proiectele/programele respective sînt insuficiente, atît timp cît acestea nu acoperă în măsură 

echilibrată tot teritoriul Republicii Moldova.   

Finalizarea studiilor și accesul la formarea profesională 

Aprobarea de către Ministerul Educației a procedurilor și reglementărilor specifice privind 

evaluarea finală și certificarea copiilor cu cerințe educaționale speciale a asigurat accesul 

acestora la examenul de absolvire a învățămîntului general și, respectiv, obținerea unui act de 

studii. În anul 2013, au obținut certificatul de absolvire a studiilor gimnaziale 66 de absolvenţi cu 

cerinţe educaționale speciale din 14 raioane care au studiat în baza planului educațional 

individualizat (comparativ cu 27 de absolvenți din 9 raioane în 2012)14.  

Susținerea examenelor de absolvire a învățămîntului general obligatoriu conform 

reglementărilor specifice creează oportunități pentru accederea elevilor cu cerințe speciale la 

alte niveluri de învățămînt. Conform datelor Ministerului Educației15, în cadrul admiterii 2013, 

persoane cu cerințe speciale/dizabilități, au fost înmatriculate la studii la diferite niveluri de 

formare profesională,  după cum urmează: 

 în învățămîntul secundar profesional – 137 de persoane; 

 în învățămîntul mediu de specialitate – 90; 

 în învățămîntul superior –  91. 

Cu toate acestea, la compartimentul respectiv sînt necesare acțiuni care:  

 să asigure accesul la formarea profesională, conform potențialului individual și capacității 

de participare; 

 să stabilească explicit domeniile, profilurile, specialitățile, meseriile la care pot accede 

copiii/tinerii cu cerințe speciale; 

 să creeze/dezvolte cadrul metodologic pentru individualizarea formării profesionale; 

 să identifice oportunități de angajare în cîmpul muncii a tinerilor cu cerințe speciale etc. 

Finanțarea educației incluzive 

Potrivit datelor comparative pentru alte țări, ponderea cheltuielilor pentru educație în PIB în 

Republica Moldova este mai mare, deși este important de reținut că aceste cheltuieli, comparativ 

cu alte țări, includ, de asemenea, costurile sociale: alimentația copiilor, întreținerea instituțiilor  

rezidențiale, a căminelor studențești și altele.  

                                                           
14 Raportul de activitate al Ministerului Educației pentru anul 2013, www.edu.md 
 
15 ibidem 

http://www.edu.md/
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Planificarea și alocarea resurselor specifice pentru educația incluzivă se realizează, în prezent, în 

baza următoarelor acte normative: 

1. Hotăriîrea Guvernului nr.351 din 20.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind 

redirecţionarea resurselor financiare în cadrul reformării instituţiilor rezidenţiale, care 

stabilește pachetul minim de servicii de educație incluzivă:  

 la nivel raional – Serviciul de asistență psihopedagogică;  

 la nivel local – centrul de resurse pentru educația incluzivă și cadrul didactic de sprijin. 

2. Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006 cu privire la condițiile de salarizare a 

personalului din unitățile bugetare, cu modificările/completările operate prin Hotărîrea 

nr.791 din 07.10.2013, care stabilește salarizarea cadrelor didactice de sprijin și a 

specialiștilor SAP. 

3. Hotăriîrea Guvernului nr.728 din 02.10.2012 cu privire la finanţarea în bază de cost 

standard per elev cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de Guvern pentru 

instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, finanţate din bugetele unităţilor 

administrativ-teritoriale, care reglementează crearea Fondului pentru educația incluzivă, 

planificarea și alocarea surselor respective.  

Conform Hotărîrii nr.728, sursele financiare destinate dezvoltării educației incluzive se 

planifică și se alocă pentru crearea și asigurarea funcționalității serviciilor de suport 

educațional la nivel de instituție de învățămînt: cadru didactic de sprijin, centru de resurse 

pentru educația incluzivă. 

Anul 2013 a constituit un punct de cotitură în dezvoltarea educației incluzive, deoarece au fost 

alocate, centralizat, resurse masive în acest scop. 
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Pentru asigurarea financiară a funcționării serviciilor raionale/municipale de asistență 

psihopedagogică în buget au fost prevăzute 22,2 mil.lei, cîte 633,9 mii lei pentru fiecare unitate 

administrativ-teritorială, în vederea finanțării: 

 salarizării personalului, 10 unități – 413,9 mii lei; 

 cheltuielilor de întreținere – 220,0 mii lei16. 

Pentru anul 2014, la nivel național, au fost planificate 33,0 mil.lei, cîte 943,7 mii lei per unitate 

administrativ-teritorială în scopul finanțării: 

 salarizării personalului, 10 unități – 723,7 mii lei; 

 cheltuielilor de întreținere – 220,0 mii lei17. 

De asemenea, au fost finanțate instituirea (salarizarea) cadrului didactic de sprijin și a centrelor 

de resurse pentru educația incluzivă. 

Anii Nr. total 
instituții de 
învățămînt 

general 

Nr. instituții cu 
practici 

incluzive (40% 
din totalul pe 

țară) 

Cadru 
didactic de 

sprijin, 
salariul 

mediu lunar, 
lei 

Centru de 
resurse, 

cost 
mediu, 
mii lei 

Cheltuieli estimate, 
mii lei 

Cadru 

didactic 

de sprijin 

Centru 

de 

resurse 

2013 1390 573 4345,7 65,0 29 864,0 37 224,0 

2014 1332 549 4854,0 65,0 31 965,6 35 670,9 

Majorarea alocațiilor pentru anul 2014 s-a produs din contul creșterii salariilor specialiștilor 

angajați în serviciile de suport educațional (conform modificărilor la legislația în vigoare, operate 

prin Hotărîrea Guvernului nr.791). 

În anul 2014, cheltuielile pentru salarizarea cadrelor didactice de sprijin şi crearea centrelor de 

resurse în instituțiile de învățămînt general au fost incluse în normativul per elev: 

 cadrul didactic de sprijin – 76,0 lei; 

 centrul de resurse – 84,8 lei  

                                                           
16 Sursa: Ministerul Finanțelor, noiembrie 2013 
17 idem 
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Pentru finanțarea dezvoltării educației incluzive la nivel preșcolar, bugetul de stat a prevăzut 

resurse doar începînd cu anul 2014. Astfel, au fost planificate 26 681,1 mii lei. 

Analiza practicilor existente în raioanele Florești și Ialoveni demonstrează că autoritățile locale 

pot contribui la suplimentarea/majorarea alocațiilor pentru asistența copiilor cu cerințe speciale, 

prin identificarea surselor pentru: 

 Renovarea și adaptarea spațiului (spațiilor) la cerințele educaționale ale copiilor asistați: 

reparații curente, construcții pante de acces, instalare bare de sprijin, adaptare blocuri 

sanitare, eliminare praguri etc. 

 Dotarea cu echipamente (calculatoare, table interactive, echipament sportiv, 

premergătoare, suporturi etc.), literatură de specialitate și literatură pentru copii, 

materiale didactice, jocuri dezvoltative, alte dotări necesare pentru asistența copiilor. 

 Procurarea dotărilor și materialelor suplimentare, necesare pentru realizarea activităților 

de suport. 

 Crearea grupelor de meditații de pînă la 25 de copii cu cerințe educaționale speciale care 

beneficiază de suport în pregătirea temelor pentru acasă și salarizarea cadrului didactic 

care prestează activitatea respectivă. 

 Alimentarea copiilor asistați în centrele de resurse pentru educația incluzivă (prînz). 

Totuși, cadrul normativ în vigoare nu este, deocamdată, foarte explicit la acest capitol și în 

majoritatea regiunilor țării formele de suport menționate mai sus nu au acoperire financiară. Un 

aspect extrem de vulnerabil este lipsa reglementărilor și, respectiv, a fondurilor pentru 

transportarea copiilor cu dizabilități fizice/neuromotorii, care nu pot să se deplaseze 

independent.  

Prioritățile pe dimensiunea finanțării educației incluzive vizează: 
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1. Elaborarea formulei de finanțare în bază de cost standard per copil de vîrstă preșcolară. 

2. Elaborarea, în scopul asigurării incluziunii și echității, a coeficienților pentru finanțarea 

serviciilor de suport educațional, necesare copiilor cu diferite categorii de CES (dizabilități 

fizice, deficiențe senzoriale (de auz, de văz), dificultăți de învățare, grad înalt de 

vulnerabilitate etc.). 

3. Elaborarea/dezvoltarea mecanismelor de prevenire a tentativelor de redirecționare a 

surselor financiare destinate învățămîntului (și implicit educației incluzive) în alte scopuri. 

VI. Concluzii și recomandări generale 

În rezultatul analizelor efectuate, pot fi deduse următoarele concluzii generale: 

1. Dezvoltarea și promovarea educației incluzive în Republica Moldova face parte dintr-un 

proces mai amplu de reformă globală a educației naționale, demarat încă în anii 90, și 

vizează reconsiderarea radicală a fenomenului și actului educațional.  

2. Dezvoltarea educației incluzive este un proces evolutiv, fiind rezultatul eforturilor 

conjugate ale reprezentanţilor instituţiilor centrale şi ale factorilor de decizie de la nivel 

local. Deciziile şi acţiunile întreprinse au rolul de a promova şi facilita prezenţa, 

participarea şi învăţarea în context incluziv a tuturor copiilor. 

3. Implementarea educaţiei incluzive la nivel local se află la etape diferite. În unele raioane, 

demersurile privind dezvoltarea și promovarea educației incluzive au avut succes şi, prin 

urmare, constituie exemple de bună practică ce pot fi analizate şi implementate cu 

adaptările necesare, în funcţie de nevoile fiecărui raion/municipiu/comunități. 

4. Variațiile substanțiale între raioane se datorează și nivelului diferit de suport de care au 

beneficiat pe parcurs (cu precădere, din partea organizațiilor neguvernamentale). Astfel, 

se constată că acolo unde au fost (și sînt) implementate proiecte cu finanțare adițională, 

politicile și practicile incluzive au devenit preocupări curente, un  număr tot mai mare de 

copii cu CES se regăsesc în instituțiile generale, atitudinile față de problemele copiilor se 

schimbă considerabil. Sursele din proiecte au fost orientate spre consolidarea 

capacităților instituționale, a resurselor umane implicate în promovarea educației 

incluzive și, implicit, spre creșterea numărului beneficiarilor educație incluzive. 

5. Analizele și evaluările modelelor de incluziune educațională, dezvoltate pe parcurs, 

demonstrează că acestea sînt promovate, preponderent, în instituțiile școlare, avînd o 

prezență extrem de mică în instituțiile preșcolare, ceea ce afectează considerabil 

principiul intervenției timpurii în cadrul asistenței copiilor cu CES/dizabilități. Unele 

practici sporadice au fost dezvoltate cu suportul A. O. ”Femeia și Copilul – Protecție și 

Sprijin” în instituții preșcolare din raioanele Orhei, Leova, Edineț, Ștefan-Vodă. 
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6. Crearea centrelor de resurse pentru educația incluzivă, instituirea noilor funcții didactice 

(cadru didactic de sprijin), elaborarea și implementarea planurilor educaţionale 

individualizate, implementarea proiectelor în domeniul educației incluzive constituie 

realizări importante în domeniul promovării educației incluzive. 

7. Deși în ultimii 2-3 ani a fost dezvoltată o rețea de servicii de suport educațional, acestea 

sînt, deocamdată, insuficiente și nu oferă întreaga gamă de forme de suport necesar 

copiilor cu diverse probleme de dezvoltare. De exemplu, instituțiile de învățămînt general 

nu dețin, deocamdată, resurse pentru asistența calitativă și calificată a copiilor cu 

deficiențe de auz, de văz, a copiilor cu dizabilități complexe/multiple. 

8. La nivel comunitar, nu sînt create servicii sociale multifuncționale care să răspundă 

diferitor categorii de necesități speciale ale copiilor. În condițiile în care 37 la sută din 

centrele sociale comunitare sînt amplasate în Chișinău, este evidentă lipsa accesului la 

atare servicii a copiilor din alte regiuni. 

9. În procesul dezvoltării unui sistem incluziv, un rol definitoriu îl au parteneriatele realizate 

prin promovarea colaborării permanente între instituții educaționale, cadre didactice, 

comunități, autorități locale, ONG-uri etc., prin cooperare, încurajarea schimburilor de 

idei şi experienţe. 

10. Abordarea educației incluzive ridică o serie de dificultăţi, provocări cărora trebuie să le 

facă faţă sistemul și instituțiile implicate în acest proces. Dificultăţile identificate se referă 

la: 

 Legislaţie. Deşi cadrul normativ necesar dezvoltării și promovării educației incluzive a 

fost elaborat și aprobat la nivel național, acesta urmează a fi completat, dezvoltat, 

inclusiv în cheia prevederilor în domeniu din Codul educației. 

 Practici. Dacă în legislaţie găsim, în mare parte, punctele de reper pentru a considera 

că educaţia incluzivă este cunoscută şi promovată, practicile dezvoltate la nivel local 

ne dau suficiente motive să constatăm că avem încă un drum lung de parcurs. Școala 

generală și grădinița încă nu răspund integral necesităților copiilor cu CES/dizabilități. 

Diferenţa între politici şi practici este marcată și de nevoia de experimentare şi de 

informare atît la nivelul şcolilor, cît şi la nivelul familiilor şi al comunităţilor locale.  

 Dreptul copiilor cu CES/dizabilităţi la educaţie, recunoscut în actele oficiale, nu are 

încă aplicabilitate totală în practică. Deşi s-au înregistrat progrese, nu putem 

considera că s-a reuşit incluziunea tuturor copiilor. Deocamdată, şcoala nu răspunde 

sau răspunde parțial nevoilor elevilor și, mai degrabă, elevii sînt cei care trebuie să fie 

apţi de a face faţă cerinţelor exprimate de şcoală. Mai există copii „invizibili”, care nu 

sînt luaţi în evidenţe şi nu beneficiază de nici un serviciu educaţional. Constatăm, 
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astfel, că procesele de depistare şi evaluare sînt în devenire şi este nevoie de timp 

pentru ca acestea să devină operaţionale. 

 Accesul limitat la educaţie al copiilor cu dizabilităţi severe. Referitor la copiii cu 

dizabilităţi severe, incluziunea educaţională a acestora  este doar la început. Totodată, 

educaţia pentru copiii cu dizabilităţi trebuie să devină o soluţie de bază pentru 

incluziunea socială şi pentru valorizarea individuală a lor. În acest sens, programele 

educaţionale trebuie să fie alternative şi adaptate la particularitățile și potențialul 

fiecăruia. 

 Pregătirea adecvată a cadrelor din învățămînt pentru promovarea și dezvoltarea 

educației incluzive. Multe raioane raportează „probleme” la acest capitol ca urmare 

a formării inițiale și continue insuficiente a cadrelor didactice, percepțiilor și 

atitudinilor cadrelor didactice, care nu sînt întotdeauna pozitive. Se simte nevoia de o 

pregătire mai profundă la capitolul educație incluzivă și a altor categorii de 

profesionişti implicaţi în educaţie, inclusiv managerii instituțiilor de învățămînt.  

 Descentralizarea. Deşi alocarea resurselor şi luarea deciziilor la nivel local, în 

contextul autonomiei financiare promovate de către Ministerul Educației, sporeşte 

flexibilitatea şi mai buna adaptare a serviciilor la nevoile locale, calitatea şi nivelul 

serviciilor în domeniul educației incluzive sînt variabile. 

 Adaptarea infrastructurii. Edificiile instituțiilor de învățămînt (școlare și preșcolare), 

construite în cea mai mare parte în secolul trecut, nu sînt adaptate la cerințele de 

acces și mobilitate ale copiilor cu cerințe speciale. Atît intrările, cît și spațiile interioare 

creează nenumărate impedimente și bariere de acces. 

 Finanțarea educației incluzive. Multe raioane menţionează aspectele financiare ca 

fiind o barieră majoră în calea dezvoltării educației incluzive. De aici și 

imposibilitatea/incapacitatea instituțiilor de a asigura toate serviciile de suport, 

personalul necesar, gratuitatea unor mijloace și echipamente care să sprijine 

incluziunea școlară a copiilor cu CES/dizabilități. De asemenea, lipsa unor formule 

clare de finanțare cu coeficienți pentru diferite categorii de CES/dizabilități 

periclitează echitatea educațională și socială în procesul incluziunii. 

 Veridicitatea și fidelitatea datelor statistice. Statisticile oficiale nu conțin indicatori 

și, respectiv, date pentru toate aspectele dezvoltării educației incluzive. Această stare 

de lucruri afectează  procesele de analiză și planificare, alte aspecte importante ale 

dezvoltării educației incluzive.  

În perspectiva valorificării analizelor efectuate pentru dezvoltarea în continuare a educației 

incluzive la nivel național, se înaintează următoarele recomandări generale: 
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1. Completarea/dezvoltarea cadrului normativ și metodologic cu documente, ghiduri, 

metodologii, instrumente etc., care să susțină metodic procesul de dezvoltare a educației 

incluzive și să asigure abordări uniforme, echitabile la nivel de țară și regiuni. 

2. Dezvoltarea rețelelor de servicii de suport (destinate copiilor și familiilor, bazate pe 

comunitate), care să asigure asistența calificată, multidisciplinară și să răspundă, în acest 

fel, celor mai variate cerințe și necesități. 

3. Identificarea soluțiilor pentru înrolarea celor mai vulnerabili copii, cu dizabilități 

complexe, neșcolarizați. Dezvoltarea serviciilor integrate conform necesităților acestei 

categorii de copii.  

4. Reconsiderarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice și a altor specialiști 

implicați în asistența copiilor cu CES/dizabilități, pentru a asigura calificarea necesară 

noilor abordări ale procesului educațional. 

5. Elaborarea unui plan național pentru modernizarea și accesibilizarea  infrastructurii 

școlare. 

6. Stabilirea unor modele/mecanisme flexibile de asigurare financiară a incluziunii 

educaționale a copiilor cu diferite tipuri de necesități. 

7. Revizuirea metodologiilor actuale de evidență statistică în învățămînt, în sensul 

completării cu indicatori relevanți pentru domeniul educației incluzive (de exemplu, copii 

cu CES (pe tipuri de cerințe), copii de vîrstă școlară neșcolarizați, cauzele neșcolarizării 

etc.). 

8. Dezvoltarea unor mecanisme de colaborare inter- și trans- sectorială pentru asigurarea 

abordării holistice a cerințelor speciale ale copiilor în situații de dificultate. 
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Anexa 1 

Cadrul normativ, documente privind drepturile copilului aprobate la nivel naţional, relevante 

domeniului educației incluzive 

 

Constituţia Republicii Moldova 

Adoptată la 29 iulie 1994 

Prevede asigurarea dreptului la învăţătură 
prin învăţămînt general obligatoriu, 
învăţămînt liceal, profesional, învăţămînt 
superior, precum şi prin alte forme de 
instruire. Dreptul prioritar de a alege tipul şi 
forma de instruire a copiilor revine părinţilor. 

Legea privind drepturile copilului  

Nr.338 din 15.12.1994 

Stipulează că toţi copiii sînt egali în drepturi 
fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine 
etnică, sex, limbă, religie, convingeri, avere 
sau origine socială. Declară ocrotirea de către 
stat şi societate a copilului și familiei şi drept 
preocupare politică, socială şi economică de 
prim ordin. Prevede asigurarea sănătăţii fizice 
şi spirituale a copilului,  acordarea unei griji 
deosebite şi protecţii sociale copiilor lipsiţi 
temporar sau permanent de anturajul familiei 
sau care se află în alte condiţii nefavorabile 
sau extreme. Statul garantează fiecărui copil 
dreptul la un nivel de viaţă adecvat dezvoltării 
sale fizice, intelectuale, spirituale şi sociale. 
Statul întreprinde acţiuni în vederea acordării 
de ajutor părinţilor, precum şi altor persoane 
responsabile de educaţia şi dezvoltarea 
copiilor.  

Legea învăţămîntului  

Nr.547 din 21.07.95 

Reflectă principiile educaţionale care stau la 
baza democratizării sistemului de învăţămînt, 
prevede formele de organizare instituţională 
a sistemului de educaţie naţională, precum şi 
abordarea subiecţilor educaţiei în funcţie de 
vîrstă şi capacităţi intelectuale şi fizice etc. 
Asigură crearea şi menţinerea reţelei 
instituţiilor de învăţămîntul special, parte 
integrantă a sistemului educaţional naţional, 
care are ca scop educarea, instruirea, 
recuperarea şi integrarea socială a 
preşcolarilor şi elevilor cu deficienţe psihice, 
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fizice, senzoriale, logopedice, socioafective şi 
de comportament. 

Legea ocrotirii sănătăţii 

Nr.411 din 28.03.1995 

Prevede dreptul la asigurarea sănătăţii, fără 
deosebire de naţionalitate, rasă, sex, 
apartenenţă socială şi religie, stabileşte 
serviciile de sănătate suplimentare acordate 
copilului în instituţiile de învăţămînt. 

Legea cu privire la tineret 

Nr.279 din 11.02.1999 

Menționează crearea de către stat ă unei 
infrastructuri sociale pentru acordarea de 
ajutor psihologic, pedagogic, juridic şi de altă 
natură, în vederea protecţiei sociale a 
tineretului. Statul asigură dreptul la studii 
gratuite în sistemul învăţămîntului de stat, 
indiferent de stare socială şi materială, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, asigură 
condiţii pentru ocrotirea sănătăţii şi 
dezvoltarea fizică.  

Codul familiei 

Nr.1316 din  26.10.2000 

Reglementează relaţiile personale 
nepatrimoniale şi patrimoniale născute din 
căsătorie, rudenie şi adopţie, condiţiile, 
modalitatea, formele şi efectele protecţiei 
juridice a copiilor orfani şi a celor rămaşi fără 
ocrotire părintească sau aflaţi în alte situaţii 
vulnerabile, precum şi alte relaţii sociale 
similare celor familiale; determină drepturile 
şi obligaţiile părinţilor privind educaţia şi 
instruirea copiilor, exercitarea drepturilor 
părinţilor. 

Codul muncii  

Nr.154 din 28.03.2003 

Stabileşte limitele de vîrstă cu referire la 
munca persoanelor cu vîrsta de pînă la 18 ani, 
în vederea eliminării exploatării prin muncă a 
copiilor. 

Legea asistenţei sociale       

Nr.547 din  25.12.2003        

Prevede depăşirea stării de dependenţă 
socială, înlăturarea stării de dificultate a 
persoanelor sau a familiilor, asigurarea 
integrării lor sociale, cu respectarea 
principiului autonomiei, reintegrarea socială 
a persoanei sau a familiei cu statut social 
lezat, orientată spre restabilirea şi 
îmbunătăţirea relaţiilor acestora în societate. 



Raportul final al Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

87 
 

Legea privind prevenirea şi combaterea 
traficului de fiinţe umane 

Nr.241 din 20.10.2005 

Reglementează raporturile juridice privind: 
prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe 
umane; cadrul de asistenţă la prevenirea şi 
combaterea traficului de fiinţe umane, la 
protecţia şi acordarea de ajutor victimelor 
acestui trafic. 

Legea cu privire la prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie 

Nr.45 din 01.03.2007 

Stabileşte bazele juridice şi organizatorice ale 
activităţii de prevenire şi de combatere a 
violenţei în familie, autorităţile şi instituţiile 
abilitate cu funcţii de prevenire şi de 
combatere a violenţei în familie, mecanismul 
de sesizare şi soluţionare a cazurilor de 
violenţă. 

Legea cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA    

Nr.23 din 16.02.2007 

Prevede excluderea discriminării persoanelor 
afectate de infecţia HIV/SIDA prin garantarea 
drepturilor omului şi respectarea demnităţii 
umane, elaborarea şi perfecţionarea 
programelor cu privire la ocrotirea copiilor 
prin realizarea unui sistem de educaţie 
diferenţiată, prin promovarea unui mod de 
viaţă sănătos, inclusiv a măsurilor de 
prevenire a consumului de droguri, de 
profilaxie a infecţiei HIV/SIDA.  

Legea pentru aprobarea Strategiei de 
incluziune socială a persoanelor cu dizabilități  

Nr.169 din 09.07.2010 

 

Constată că exercitarea dreptului la educaţie 
în cadrul sistemului general de învăţămînt  al 
persoanelor cu dizabilități se realizează 
sporadic din cauza adaptării reduse a căilor de 
acces în instituţii, a mobilierului special, a 
programelor de învăţămînt etc. De 
asemenea, nivelul scăzut de incluziune 
socială a copiilor cu dizabilităţi este 
condiţionat şi de lipsa reglementărilor 
juridice care ar determina statutul cadrului 
didactic de sprijin.  

Prevede reglementarea serviciilor de 
intervenţie timpurie şi de educaţie incluzivă, 
urmate de instruirea specialiştilor din aceste 
domenii, precum și diversificarea serviciilor 
existente sociale destinate persoanelor cu 
dizabilităţi, serviciile medico-sociale de 
intervenţie timpurie şi de educaţie incluzivă, 
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orientarea, formarea şi reabilitarea 
profesională. Un accent deosebit se pune 
pe  asigurarea accesului persoanelor cu 
dizabilităţi la infrastructura socială, la mediul 
informaţional şi la piaţa forţei de muncă.  

Legea privind protecția specială a copiilor în 
situație de risc și a copiilor separați de familie 

Nr.140 din 14.06.2013 

Stabilește procedurile de identificare, 
evaluare, asistenţă, referire, monitorizare şi 
evidenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a 
copiilor separaţi de părinţi, precum şi 
autorităţile şi structurile responsabile de 
aplicarea procedurilor respective. 

Hotărîrea Guvernului nr.410 din 04.12.2003 
pentru aprobarea Strategiei Naţionale 
„Educaţie pentru Toţi” 

Prevede promovarea politicilor de integrare a 
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în 
sistemul educaţional comun, elaborarea 
suportului metodic adecvat, în special pentru 
instruirea copiilor în situaţii deosebit de 
dificile de dezvoltare şi/sau sociale; 
integrarea socială a copiilor aflaţi în situaţii 
deosebit de dificile, crearea condiţiilor 
adecvate pentru dezvoltarea lor psihosocială; 
susţinerea  materială a copiilor din familiile 
socialmente vulnerabile; integrarea copiilor 
cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile 
de învăţămînt general. 

Hotărîrea Guvernului nr.288  din 15.03.2005 
cu privire la aprobarea Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului în Republica 
Moldova până în anul 2015 şi a Primului Raport 
Naţional „Obiectivele de Dezvoltare ale 
Mileniului în Republica Moldova” 

Stabileşte sarcinile de realizare a Obiectivului 
2 Asigurarea accesului universal la 
învăţămîntul gimnazial: Asigurarea 
posibilităţilor pentru toţi copiii de a frecventa 
gimnaziul. Majorarea cotei de înmatriculare 
în învăţămîntul gimnazial de la 88% în 2002 
pînă  la 88,9% în 2006, pînă la 93,8% în 2010 
şi pînă la 100% în 2015. 

Hotărîrea Guvernului nr.784 din 09.07.2007 
pentru aprobarea Strategiei naţionale şi a 
Planului de acţiuni privind reforma sistemului 
rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007-
2012 

Stabileşte obiectivul de asigurare şi 
respectare a dreptului copilului de a creşte în 
mediul familial, precum şi racordarea cadrului 
legal şi instituţional de protecţie a copilului şi 
familiei la politicile internaţionale; asigurarea 
accesului copilului şi familiei la serviciile 
sociale de o  bună calitate de tip familial şi 
comunitar; consolidarea capacităţilor 
resurselor umane din sistem; dezvoltarea 
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unui mecanism financiar eficient şi flexibil 
care să prevadă re-direcţionarea resurselor 
financiare din sistemul rezidenţial spre 
serviciile comunitare şi de tip familial. 

Hotărîrea Guvernului nr.954 din 20.08.2007 cu 
privire la aprobarea Strategiei naţionale 
privind acţiunile comunitare pentru susţinerea 
copiilor aflaţi în dificultate  

Prevede asigurarea oportunităţilor de 
integrare socială a copiilor aflaţi în dificultate 
prin acţiuni comunitare relevante 

 

Hotărîrea Guvernului nr.523 din 11.07.2011 cu 
privire la aprobarea Programului de dezvoltare 
a educaţiei incluzive în Republica Moldova 
pentru anii 2011-2020 

Fundamentează procesele de asigurare a 
condiţiilor adecvate necesităţilor 
educaţionale şi de valorificare a diferenţelor 
individuale ale tuturor copiilor, tinerilor şi 
adulţilor, prin dezvoltarea unor parteneriate 
socio-educaţionale, cu implicarea tuturor 
actorilor relevanţi într-un cadru unic de 
educaţie, prin armonizarea relaţiilor 
interculturale şi focalizarea atenţiei 
educaţionale pe grupurile 
marginalizate/excluse. Promovarea educaţiei 
incluzive drept prioritate educațională este 
unul din obiectivele Programului, care, în 
continuare, va genera atitudini şi culturi 
incluzive, va determina instituirea unei noi 
formule de solidaritate umană într-o 
societate incluzivă. 

Hotărîrea Guvernului nr.351 din 20.05.2012 
pentru aprobarea Regulamentului privind 
redirecţionarea resurselor financiare în cadrul 
reformării instituţiilor rezidenţiale 

Stabilește pachetul minim de servicii sociale și 
pachetul minim de servicii de educație 
incluzivă. Pachetul minim de servicii de 
educație incluzivă include Serviciul de 
asistență psihopedagogică, la nivel raional, iar 
la nivel local, structuri și servicii prestate de 
instituția de învățămînt primar, instituția de 
învățămînt primar și secundar general: centru 
de resurse pentru educația incluzivă, cadru 
didactic de sprijin, precum și modalități de 
estimare a costurilor pentru un beneficiar 
(separat pe servicii sociale și educaționale). 

Hotăriîrea Guvernului nr.728 din 02.10.2012 
cu privire la finanţarea în bază de cost 
standard per elev cu utilizarea coeficienţilor de 

Reglementează crearea Fondului pentru 
educația incluzivă, planificarea și alocarea 
surselor respective. Sursele financiare 
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ajustare în modul stabilit de Guvern pentru 
instituţiile de învăţămînt primar şi secundar 
general, finanţate din bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale. 

destinate dezvoltării educației incluzive se 
planifică și se alocă pentru crearea și 
asigurarea funcționalității serviciilor de 
suport educațional la nivel de instituție de 
învățămînt: cadru didactic de sprijin, centru 
de resurse pentru educația incluzivă. 

Hotărârea Guvernului nr.732 din  16.09.2013 
cu privire la Centrul Republican de Asistenţă  
Psihopedagogică şi Serviciul raional/municipal 
de asistenţă psihopedagogică 

Stabilește crearea serviciilor de suport 
educațional:, la nivel central – Centrul 
Republican de Asistență Psihopedagogică, iar 
la nivel raional/municipal – servicii raionale 
de asistență psihopedagogică. Se aprobă 
regulamentele de funcționare a structurilor 
respective. Misiunea structurilor create 
constă în asigurarea, la nivelul de funcționare, 
a dreptului la educaţie  de calitate pentru toţi 
copiii, prin evaluarea complexă și asistența 
individualizată a copiilor cu cerințe 
educaționale speciale, precum și asistența 
metodologică a specialiștilor care îi asistă. 

 

Anexa 2 

Fișa de evaluare a nivelului de dezvoltare a educației incluzive în raionul/municipiul 

______________________________________________________ 

Nr. 
indicator 

Indicatori/Aspecte evaluate Constatări 

1. Date generale 

1.1.  Existența unui plan raional de dezvoltare a Educației incluzive 
(da/nu), durata 

 

1.2.  Existența responsabilului EI în cadrul Direcției Educație (da/nu)  

1.3.  Nr. total copii de vîrstă preșcolară (3 – 6 ani) în raion/municipiu  

1.4.  Nr. copii de vîrstă preșcolară (3 – 6 ani) în raion/municipiu  cu 
CES/dizabilități 

 

1.5.  Nr. instituții preșcolare  

1.6.  Nr. copii de vîrstă preșcolară (3 – 6 ani) în instituții preșcolare  

1.7.  Nr. copii de vîrstă preșcolară cu CES/dizabilități în instituții 
preșcolare 

 

1.8.  Nr. total copii de vîrstă școlară (7 – 18 ani) în raion/municipiu   
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1.9.  Nr. copii de vîrstă școlară (7 – 18 ani) școlarizați  

1.10.  Nr. copii de vîrstă școlară (7 – 18 ani) neșcolarizați  

1.11.  Nr. școli primare în raion/municipiu  

1.12.  Nr. total copii în școli primare  

1.13.  Nr. copii cu CES/dizabilități în școli primare  

1.14.  Nr. gimnazii în raion/municipiu  

1.15.  Nr. total copii în gimnazii  

1.16.  Nr. copii cu CES/dizabilități în gimnazii  

1.17.  Nr. licee în raion/municipiu  

1.18.  Nr. total copii în licee  

1.19.  Nr. copii cu CES/dizabilități în licee  

1.20.  Nr. copii cu plan educațional individualizat (conform datelor din 
anul școlar 2013-2014) 

 

1.21.  Nr. copii școlarizați cu învățămînt la domiciliu  

2. Servicii de suport  

2.1.  Existența Serviciului raional/municipal de asistență 
psihopedagogică (da/nu)  

 

2.2.  Nr. specialiști calificați angajați în Serviciul raional/municipal de 
asistență psihopedagogică 

 

2.3.  Nr. centre de resurse pentru educația incluzivă în instituții 
preșcolare 

 

2.4.  Nr. copii asistați  

2.5.  Nr. centre de resurse pentru educația incluzivă în instituții școlare  

2.6.  Nr. copii asistați  

2.7.  Nr. instituții în care sînt instituite grupe de meditații pentru copiii 
cu cerințe educaționale speciale  

 

2.8.  Nr. grupe de meditații pentru copiii cu cerințe educaționale 
speciale 

 

2.9.  Nr. copii în grupe de meditații pentru copiii cu cerințe 
educaționale speciale -  nivelul primar 

 

2.10.  Nr. copii în grupe de meditații pentru copiii cu cerințe 
educaționale speciale -  nivelul secundar 

 

2.11.  Nr. instituții care asigură alimentația copiilor din familii vulnerabile   

2.12.  Nr. copii din familii  vulnerabile  care sînt alimentați 
(primar/secundar) 

 

2.13.  Nr. centre sociale comunitare (de zi, alte) pentru copii  
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2.14.  Nr. centre sociale comunitare (de zi, alte) pentru copii cu 
dizabilitati/CES 

 

3. Personal didactic de suport educațional  

3.1.  Nr. instituții în care sînt angajate cadre didactice de sprijin   

3.2.  Nr. cadre didactice de sprijin  

3.3.  Nr. copii asistați de cadre didactice de sprijin  

3.4.  Nr. instituții în care sînt angajați psihologi  

3.5.  Nr. psihologi în instituții preșcolare  

3.6.  Nr. psihologi în instituții școlare  

3.7.  Nr. logopezi în instituții preșcolare  

3.8.  Nr. logopezi în instituții școlare  

3.9.  Nr. alți specialiști (a se preciza care)  

4. Implementarea proiectelor în domeniul EI 

4.1.  Nr. proiecte implementate în ultimii 5 ani în raion/municipiu   

4.2.  Nr. instituții  preșcolare care au implementat proiecte în ultimii 5 
ani 

 

4.3.  Nr. instituții  școlare care au implementat proiecte în ultimii 5 ani  

4.4.  Lista proiectelor implementate sau în derulare, cu specificarea următorilor 
indicatori: 

 Denumirea proiectului 
 Durata 
 Valoarea (dacă informația nu este confidențială) 
 Donatorul 
 Cele mai importante rezultate (3-4) 

5. Alte informații relevante  
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Anexa 3 
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Anexa 4 
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Anexa 5 
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Anexa 6 
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Anexa 7 
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Anexa 8 
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Anexa 4 

Metodologia de elaborare/actualizare a planurilor strategice raionale de implementare a 

Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova  

pentru anii 2011-2020 

 

Obiectul Metodologiei 

Obiect al prezentei Metodologii este elaborarea planurilor raionale de implementare a 

Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 în 

24 de raioane ale țării, selectate în cadrul Proiectului “Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile 

generale”, finanțat de Banca Mondială, administrat de FISM și implementat de LUMOS Moldova. 

Obiectivele Metodologiei 

- Acordarea asistenței administrației publice locale în realizarea politicilor naționale de 

dezvoltare a educației incluzive. 

- Cartografierea serviciilor educaționale și determinarea necesităților în domeniul 

educației incluzive. 

- Identificarea priorităților și stabilirea obiectivelor de dezvoltarea a educației incluzive 

rezultate din evaluarea necesităților în domeniu la nivel raional. 

- Elaborarea, prin proces participativ, a Planului raional de implementare a Programului de 

dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020; 

- Dezvoltarea mecanismelor de realizare eficientă și calitativă  și monitorizare a planurilor 

raionale de implementare a Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica 

Moldova pentru anii 2011-2020. 

Perioada de realizare  

Septembrie 2014 – Iulie 2015 

Etapele și activitățile proiectate pentru aplicarea Metodologiei 

Nr. 

crt. 

Etape/acțiuni 

Etapa I. Elaborarea Metodologiei de elaborare/actualizare a planurilor raionale de 
implementare a Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru 
anii 2011-2020 

1.  Realizarea activităților prealabile, de documentare 

2.  Elaborarea proiectului Metodologiei 
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3.  Elaborarea unei structurii-model a Planului raional de perspectivă de implementare a 

Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-

2020 și structurii-model a unui Plan anual de acțiuni detaliat 

4.  Identificarea listei factorilor de decizie/specialiștilor-cheie care vor implicați în procesul 

de elaborare a planurilor 

Etapa II. Cartografierea serviciilor educaționale din 24 raioane și elaborarea a 24 de hărți ale 
serviciilor, bazate pe evaluarea necesităților și specificarea lacunelor existente în domeniul 
educației incluzive (factori normativi, social-economici, instituționali) 

5.  Elaborarea proiectului Metodologiei de cartografiere și elaborare a hărților serviciilor 

educaționale 

6.  Elaborarea instrumentelor de evaluare a serviciilor educaționale la nivel raional 

(chestionare, liste de control, anchete etc.) 

7.  Organizarea unui atelier pentru consultarea proiectului Metodologiei de cartografiere și 

elaborare a hărților serviciilor educaționale și instrumentelor de evaluare cu specialiști și 

factori de decizie de la nivel local: 

- Elaborarea conceptului 

- Elaborarea Agendei/programului 

- Identificarea listei participanților (cîte 3 specialiști-cheie din fiecare din cele 24 de 

raioane; în total 72 de persoane) 

- Pregătirea materialelor distributive 

- Desfășurarea propriu-zisă 

8.  Instruirea specialiștilor de la nivel local privind colectarea datelor în procesul evaluării 

(concomitent cu activitatea de la pct.7) 

9.  Colectarea datelor din 24 raioane: 

- Colectarea datelor la nivel local 

- Centralizarea datelor colectate de la nivel local 

10.  Analiza și prelucrarea datelor colectate  

11.  Elaborarea variantei inițiale a hărților serviciilor educaționale, cîte una pentru fiecare 

raion, cu specificarea rezultatelor relevante pentru fiecare regiune 

12.  Organizarea ședințelor de consultare a hărților serviciilor educaționale cu specialiști și 

factori de decizie la nivel local 

13.  Definitivarea hărților serviciilor educaționale pentru fiecare din cele 24 de raioane  
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Etapa III. Stabilirea obiectivelor și sarcinilor pentru dezvoltarea educației incluzive, rezultate 
din evaluarea necesităților în domeniu la nivel raional 

14.  Elaborarea listei de obiective-cadru 

15.  Elaborarea listei de sarcini-cadru 

16.  Elaborarea listei de indicatori măsurabili 

17.  Organizarea atelierelor (cîte unul în fiecare din cele 24 de raioane) pentru adaptarea 

obiectivelor, sarcinilor și indicatorilor la necesitățile specifice ale raionului: 

- Elaborarea conceptului 

- Elaborarea Agendei/programului 

- Identificarea listei participanților (cîte 15 specialiști în fiecare din cele 24 de 

raioane) 

- Pregătirea materialelor distributive 

- Desfășurarea propriu-zisă (24 de ateliere de o zi) 

18.  Definitivarea listelor de obiective, sarcini, indicatori 

Etapa IV. Elaborarea planurilor strategice raionale pentru implementarea Programului de 
dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 și a unui plan 
anual de acțiuni detaliat 

19.  Identificarea listei specialiștilor din diferite domenii, responsabili la nivel local, a 

reprezentanților societății civile, copiilor și părinților, care vor fi implicați în elaborarea 

planurilor 

20.  Organizarea, cu categoriile de participanți menționate la pct.19, a atelierelor de 

elaborare/actualizare a planurilor raionale de perspectivă de implementare a 

Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-

2020 și a planurilor anuale de acțiuni detaliate: 

- Elaborarea conceptului 

- Elaborarea Agendei/programului 

- Identificarea listei participanților (cîte 15 specialiști în fiecare din cele 24 de 

raioane) 

- Pregătirea materialelor distributive 

- Desfășurarea propriu-zisă (24 de ateliere de 2 zile) 

21.  Includerea în planurile elaborate a analizei detaliate privind serviciile educaționale 

furnizate la nivel local, cu focalizare pe educația incluzivă, în particular pe: 

- Actorii sociali interni și externi 

- Misiunea și valorile furnizorilor de educație 
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- Punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și riscurile 

- Prioritățile educaționale la nivel raional (cu accent pe educația incluzivă) 

- Resursele necesare pentru promovarea educației incluzive (umane, materiale 

etc.) etc. 

22.  Asigurarea incorporării în conținutul planurilor a posibilelor soluții pentru diferite 

probleme existente în procesul dezvoltării educației incluzive: 

- Identificarea timpurie și referirea copiilor cu cerințe educaționale speciale 

- Acordarea asistenței de către diferite categorii de personal de suport (cadre 

didactice de sprijin, psihologi școlari, logopezi etc.)  

- Modificare/adaptarea infrastructurii școlare în sensul facilitării accesului copiilor 

cu dizabilități 

- Educația parentală 

- Sensibilizarea opiniei publice privind incluziunea și participarea copiilor în viața 

comunității 

23.  Formularea, în cadrul atelierelor menționate la pct.20, a recomandărilor generale  

referitoare la identificarea și alocarea resurselor necesare pentru implementarea  

Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-

2020 

24.  Estimarea costurilor de punere în aplicare a planurilor raionale de perspectivă și a 

planului anual de acțiuni 

25.  Acordarea asistenței directe autorităților locale în elaborare/actualizarea planurilor 

raionale. 

26.  Definitivarea planurilor 

Etapa V. Asigurarea realizării planurilor raionale de implementare a Programului de 
dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 

27.  Elaborarea mecanismelor de realizare/executare eficientă a planurilor raionale 

28.  Elaborarea mecanismelor de monitorizare și evaluare a eficienței și calității realizării 

activităților incluse în planurile raionale de  implementare a Programului de dezvoltare a 

educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 

29.  Elaborarea mecanismelor de informare și diseminare a experienței acumulate 

30.  Organizarea consultărilor selective și definitivarea mecanismelor elaborate 
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31.  Elaborarea unui plan de formare continuă a diferitor categorii de specialiști implicați în 

realizarea planurilor raionale de implementare a Programului de dezvoltare a educației 

incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020. Grupuri-țintă vizate: 

- specialiștii Direcției Educație 

- specialiștii SAP 

- manageri școlari 

- președinți CMI  

- cadre didactice 

- psihologi școlari 

- cadre didactice de sprijin 

- copii 

- părinți  

32.  Organizarea instruirilor conform programului menționat la pct.31:  

- Atelier de lucru de o zi în 24 raioane; 

- Cîte 15 participanți din fiecare raion, în total – 360 de persoane. Categorii de 

participanți: 

o Vicepreședintele raionului responsabil cu probleme sociale/educație; 

o Șefii direcțiilor educație, asistență socială, sănătate 

o Personal didactic 

o Copii 

o Părinți 

33.  Organizarea vizitelor de studiu în raioanele Florești și Ialoveni pentru documentare 

asupra procesului de realizare a planurilor raionale de implementare a Programului de 

dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020: 

- elaborarea conceptului vizitelor (agendă, program) 

- stabilirea listei participanților: cîte 4 reprezentanți din fiecare raion (în total 96 de 

persoane) 

- structurarea grupurilor: cîte 12 raioane în fiecare destinație 

- organizarea propriu-zisă a vizitelor 

Etapa VI. Asigurarea aprobării planurilor raionale de implementare a Programului de 
dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 

34.  Elaborarea unui concept privind organizarea în fiecare din cele 24 de raioane a ședințelor 

deschise/lărgite ale consiliilor raionale în cadrul cărora vor fi prezentate și aprobate 

planurile raionale de implementare a Programului de dezvoltare a educației incluzive în 

Republica Moldova pentru anii 2011-2020 



Raportul final al Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

104 
 

35.  Acordarea asistenței autorităților raionale în elaborarea și prezentarea în ședințele 

comisiilor de specialitate ale consiliilor raionale a proiectului deciziei privind aprobarea 

planului raional de implementare a Programului de dezvoltare a educației incluzive în 

Republica Moldova pentru anii 2011-2020 

36.  Stabilirea listei participanților la ședințele deschise/lărgite ale consiliilor raionale: 

- factori de decizie 

- reprezentanți ai autorităților locale  

- cadre didactice și de conducere 

- părinți 

- copii 

- reprezentanți ai societății civile etc. 

37.  Facilitarea organizării a 24 de ședințe deschise/lărgite ale consiliilor raionale în cadrul 

cărora vor fi prezentate și aprobate planurile raionale de implementare a Programului de 

dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 

 

Cadrul temporal de aplicare a Metodologiei 

Nr. 
etapei 

Etapa de aplicare a 
Metodologiei 

Perioada de implementare 

a. 2014 a. 2015 

Lunile  

IX X XI XII I II III IV V VI VII 

I.  Elaborarea 

Metodologiei de 

elaborare/actualizare 

a planurilor raionale 

de implementare a 

Programului de 

dezvoltare a 

educației incluzive în 

Republica Moldova 

pentru anii 2011-

2020 

           

II.  Cartografierea 

serviciilor 

educaționale din 24  

raioane selectate și 
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elaborarea a 24  hărți 

ale serviciilor, bazate 

pe evaluarea 

necesităților și 

specificarea 

lacunelor existente în 

domeniul educației 

incluzive 

III.  Stabilirea 

obiectivelor și 

sarcinilor specifice 

pentru dezvoltarea 

educației incluzive, 

rezultate din 

evaluarea 

necesităților în 

domeniu la nivel 

raional 

           

IV.  Elaborarea planurilor 

raionale de 

perspectivă pentru 

implementarea 

Programului de 

dezvoltare a 

educației incluzive în 

Republica Moldova 

pentru anii 2011-

2020 și a uni plan 

anual de acțiuni 

detaliat 

           

V.  Asigurarea realizării 

planurilor raionale 

de implementare a 

Programului de 

dezvoltare a 

educației incluzive în 
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Republica Moldova 

pentru anii 2011-

2020 

VI.  Asigurarea aprobării 

planurilor raionale 

de implementare a 

Programului de 

dezvoltare a 

educației incluzive în 

Republica Moldova 

pentru anii 2011-

2020 
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Anexa 5 

Metodologia  

de cartografiere și elaborare a hărții serviciilor educaționale  

I. Dispoziții generale 

1. Metodologia de cartografiere și elaborare a hărții serviciilor educaționale (în continuare - 

Metodologie) este elaborată în baza Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive pentru 

anii 2011-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.523 din 11 iulie 2011, actelor normative 

în domeniul educației incluzive aprobate de Ministerul Educației. 

2. Obiectul Metodologiei 

Obiect al prezentei Metodologii este realizarea cartografierii și elaborarea hărților serviciilor 

educaționale, bazate pe evaluarea necesităţilor în domeniul educaţiei incluzive  în 24 de 

raioane ale țării, selectate în cadrul Proiectului “Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile 

generale”, finanțat de Banca Mondială, administrat de Fondul de Investiții Sociale din 

Moldova și implementat de A.O. “LUMOS Foundation Moldova” (în continuare – Proiect). 

3. Cartografierea și elaborarea hărților serviciilor educaționale se realizează cu respectarea 

principiilor: 

- transparenței în realizarea procesului; 

- obiectivității, validității și fidelității datelor colectate; 

- eficienței în utilizarea datelor/informațiilor colectate.  

4. Scopul cartografierii 

Identificarea serviciilor disponibile la nivel comunitar și raional  pentru elaborarea Hărții 

serviciilor educaționale, bazate pe necesitățile locale în domeniul educației incluzive, și 

elaborarea planurilor raionale de implementare a Programului de dezvoltare a educației 

incluzive pentru anii 2011-2020. 

5. Obiectivele cartografierii: 

- Colectarea şi analiza datelor la nivel de comunitate/raion cu referire la serviciile 

educaţionale, în general, și a celor din domeniul educaţiei incluzive, în particular. 

- Asigurarea imaginii reale privind tipologia serviciilor, capacitatea instituțională, 

acoperirea geografică și măsura/gradul în care acestea răspund cerințelor tuturor 

copiilor. 

- Identificarea necesităților grupurilor țintă de beneficiari ai educației incluzive.  

- Furnizarea cadrului de referinţă şi facilitarea documentării privind lacunele, deficiențele 

și necesităţile în asigurarea unei educații de calitate pentru toți copiii, inclusiv prin 
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dezvoltarea diferitor servicii/forme de suport pentru copiii cu cerințe educaționale 

speciale. 

- Elaborarea hărților serviciilor educaționale, bazate pe evaluarea necesităţilor în domeniul 

educaţiei incluzive, prin proces participativ și coordonare intersectorială la nivel local.  

- Oferirea datelor relevante pentru dezvoltarea politicilor (strategiilor) raionale 

cuprinzătoare în domeniu și asigurarea conexiunii dintre resursele comunitare disponibile 

și necesitățile identificate, prin evidențierea priorităților educaționale axate pe educația 

incluzivă, valorilor și misiunii furnizorilor de servicii educaționale; punctelor tari și slabe, 

oportunităților și riscurilor din perspectiva tuturor actorilor interesați. 

6. Avantajele cartografierii 

Avantajele cartografierii pentru autorităţile locale: 

 Obținerea informațiilor reale/actualizate privind rețeaua de servicii educaționale și 

sociale conexe, adresate copiilor, furnizate la nivel de comunități, și crearea unui sistem  

informațional raional; 

 Identificarea resurselor disponibile  la nivel de comunități și în raion, integral; 

 Identificarea necesităților raionului și comunităților în servicii noi (suplimentare sau 

reorganizate din cele  existente); 

 Îmbunătăţirea coordonării serviciilor la nivel local şi raional, prin decizii și acțiuni, 

fundamentate tehnic în baza datelor cartografierii; 

 Implementarea strategiilor naționale la nivel raional prin dezvoltarea planurilor de acțiuni 

locale pentru asigurarea accesului la servicii de calitate;  

 Definirea și delimitarea clară a rolurilor şi responsabilităţilor, evitarea dublării în 

furnizarea serviciilor; 

 Dezvoltarea parteneriatelor inter- și trans- sectoriale durabile. 

Avantajele cartografierii pentru furnizorii de servicii: 

 Crearea oportunităților de autoevaluare instituțională;  

 Creşterea vizibilităţii, susţinută prin date şi informaţii actualizate; 

 Recunoaşterea activităţii furnizorului de servicii atît în cadrul comunităţii, cît şi la nivel 

regional; 

 Crearea premiselor pentru creşterea calităţii serviciilor; 

 Facilitarea dezvoltării de noi parteneriate. 

Avantajele cartografierii pentru utilizatorii de servicii: 

 Creşterea accesului la informații privind tipurile de servicii educaționale de calitate 

disponibile; 
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 Crearea oportunităților de a alege furnizorul care răspunde, în cea mai mare măsură, 

necesităților și așteptărilor ce țin de ofertă, calitate, proximitate, disponibilitate etc.; 

 Accesarea informaţiilor privind serviciile educaționale într-un mod rapid şi eficient. 

7.  Eșantion  

Cartografierea se va realiza în 24 de raioane ale țării: Basarabeasca, Briceni, Călăraşi, Căuşeni, 

Cimişlia, Criuleni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Glodeni, Hînceşti, Leova, Nisporeni, Ocniţa, 

Orhei, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Ştefan Vodă, Străşeni, Teleneşti, Ungheni, UTAG. 

8. Metodele de investigaţie 

Dat fiind caracterul cercetării şi obiectivele propuse, cartografierea serviciilor educaționale 

furnizate la nivelul unui raion, se va realiza prin metoda evaluării cantitative, cu aplicarea în 

calitate de instrumente de evaluare a unui set de chestionare (Anexele 4-9). 

II. Indicatorii pentru cartografierea  serviciilor educaționale 

9. Cartografierea serviciilor educaționale se va efectua prin înregistrarea/colectarea datelor 

care vizează: 

 numărul copiilor, pe vîrste;  

 școlarizarea pe niveluri/trepte de învățămînt;  

 numărul  copiilor cu CES/dizabilități, pe vîrste și pe categorii de CES; 

 numărul de copii neșcolarizați și cauzele acestora; 

 tipurile/formele de suport educațional și serviciile non-educaționale; 

 caracteristicile serviciilor educaționale (instituții de învățămînt): oferta educațională, 

personalul didactic (inclusiv de suport), baza materială; 

 parteneriatele socio-educaționale dezvoltate la nivel local;  

 serviciile și structurile de suport la nivel comunitar și raional, inclusiv serviciile adresate 

copiilor și părinților acestora; 

 asigurarea financiară a dezvoltării educației incluzive. 

III. Proceduri de colectare a datelor în procesul de cartografiere a serviciilor educaționale 

10. Procesul de cartografiere a serviciilor educaționale demarează prin instituirea Comisiei 

raionale responsabile de organizarea și realizarea cartografierii, în componența căreia sunt 

incluși cel puțin 7 membri: vicepreședintele raionului responsabil de domeniul educație, 

reprezentanți din domeniile educație, asistență socială, sănătate, finanțe, precum și 

coordonatorul local, desemnat în baza Memorandumului încheiat între autoritățile raionului 

și FISM. Comisia raională se instituie prin dispoziția președintelui raionului. 

11. Organizarea propriu-zisă a cartografierii va fi precedată de ședința/ședințele de instruire a 

conducătorilor instituțiilor de învățămînt de toate nivelurile și a secretarilor primăriilor din 

teritoriul raionului. 
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12. Colectarea datelor în cadrul procesului de cartografiere a serviciilor educaționale se 

realizează: 

 la nivel de localitate, prin aplicarea chestionarelor din anexele 4, 5, 6, 7, 8; 

 la nivel raional, prin completarea datelor segregate în chestionarul din anexa 9. 

13. Pentru colectarea datelor la nivel de localități se instituie comisii responsabile de acumularea 

informaţiei și sistematizarea acesteia, conform chestionarelor din anexele 4, 5, 6, 7 și 8.  

14. Comisiile respective se formează, după cum urmează: 

 în localitățile în care funcționează o singură instituție de învățămînt (preșcolar sau 

preuniversitar) – comisia se creează în baza acestei instituții; 

 în localitățile în care funcționează două sau mai multe instituții de învățămînt (preșcolar 

sau preuniversitar) – comisia se creează în baza instituției cu cel mai mare contingent de 

copii. 

15. Componența comisiei responsabile de acumularea și sistematizarea informaţiei din localitate 

se stabilește, prin coordonare cu APL, se constituie din cel puțin 7 membri, inclusiv 

directorul/directorii instituției/instituțiilor de învățămînt din localitate (creșă, grădiniță, 

școală primară, școală primară-grădiniță, gimnaziu, liceu, instituție rezidențială), asistentul 

social comunitar, medicul de familie/asistentul medical comunitar, secretarul primăriei, 

contabilul, specialistul în tehnologii informaționale/profesorul de informatică. Comisia se 

instituie prin ordinul directorului instituției de învățămînt în care se creează și este prezidată 

de către acesta.  

16. În localitățile în care nu există instituții de învățămînt, colectarea datelor se va asigura, 

conform chestionarului nr.8, prin specialiștii de la nivel local: secretarul primăriei, asistentul 

social comunitar, medicul de familie/asistentul medical comunitar, membri ai comisiei 

menționate la pct.15. Se vor colecta date privind copiii cu vîrste cuprinse între 0 și 18 ani, 

copiii neșcolarizați, precum și datele privind structurile și serviciile sociale existente în 

localitate. 

17. În procesul de colectare a datelor statistice privind serviciile educaționale la nivel de 

instituție/raion și de completare a chestionarelor recomandate se va ține cont de glosarul 

termenilor și expresiilor specifice relevante domeniului (Anexa 1) și de Instrucțiunile privind 

completarea chestionarelor pentru realizarea cartografierii serviciilor educaționale la nivel 

de instituție/comunitate/raion (Anexa 3). 

18. Chestionarele din anexele 4, 5, 6, 7, 8, completate de instituțiile de învățămînt și, respectiv, 

primării, se transmit, în  termenele stabilite, Comisiei raionale în format electronic și pe 

suport de hîrtie, semnate, după caz, de directorul instituției de învățămînt (chestionarele din 

anexele 4, 5, 6 și 7) sau secretarul primăriei (chestionarul din Anexa 8). Semnăturile de pe 
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chestionarele completate vor fi validate prin ștampilele instituțiilor responsabile (instituție 

de învățămînt, primărie).  

19. Comisia raională completează datele conform chestionarului din anexa 9 și îl transmite, în 

format electronic și pe suport de hîrtie, semnat de președintele Comisiei,  echipei de proiect. 

Concomitent cu acesta, vor fi transmise chestionarele completate de instituțiile de 

învățămînt/primării.  

20. Informațiile privind serviciile educaționale prezentate de către raioanele participante în 

Proiect se vor stoca într-o bază de date transmisă comanditarului. 

21. Analiza datelor colectate din raioanele de implementare a Proiectului se va realiza de către 

echipa de Proiect, prin identificarea punctelor forte, a deficiențelor/lacunelor și provocărilor 

existente cu participarea reprezentanților APL. 

22. Datele rezultate din cartografierea serviciilor educaționale vor sta la baza elaborării Hărții 

serviciilor educaționale, bazate pe necesitățile în domeniul educației incluzive și elaborării 

planurilor raionale de implementare a Programului de dezvoltare a educației incluzive. 

IV. Conceptul Hărţii serviciilor educaționale 

23. Harta serviciilor educaţionale: 

 este expresia textuală și grafică a informațiilor complete și actualizate privind numărul și 

tipul de servicii educaționale și servicii conexe (sociale, medicale) adresate copiilor cu CES, 

în regiune/raion; 

 este un instrument de lucru, utilizat de către factorii de decizie și nivelurile de execuție în  

procesul de planificare a serviciilor, resurselor și a intervențiilor viitoare; 

 constituie bază pentru elaborarea și implementarea planurilor raionale în domeniul 

educaţiei incluzive, abordînd, în mod eficient, constatările înregistrate, prioritățile 

educaționale focusate pe educația incluzivă, valorile și misiunea furnizorilor de servicii 

educaționale; punctele tari și slabe, oportunitățile și riscurile, (din perspectiva tuturor 

actorilor interesați; 

 oferă suport beneficiarilor în vederea accesării serviciilor care respectă în cea mai mare 

măsură necesitățile lor; 

 facilitează activitatea specialiştilor din domeniul educațional și din domeniile conexe, 

asigurînd o coordonare interinstituţională la nivel local. 

24. Structura Hărţii serviciilor educaționale 

I. Introducere 

II. Servicii educaționale: furnizori și beneficiari 

III. Concluzii și recomandări. 

25.  Actorii-cheie implicaţi în elaborarea Hărţii serviciilor educaţionale: 
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 Autoritățile locale de nivelurile I și II; 

 Furnizori de servicii educaționale și conexe (sociale, medicale); 

 Reprezentanți ai societății civile; 

 Echipa de Proiect. 

26. Actorii-cheie implicaţi în utilizarea Hărţii serviciilor educaţionale: 

 Utilizatorii de servicii;  

 Furnizorii de servicii; 

 Autoritățile locale de nivelurile I și II. 

27. În procesul cartografierii se asigură comunicarea eficientă și diseminarea/schimbul de 

informații între toți participanții la proces. 

28. Autoritățile raionale decid asupra oportunităților de menținere, actualizare, sustenabilitate 

a datelor colectate în rezultatul cartografierii.  

V. Proceduri de elaborare a hărților serviciilor educaționale pe raioane 

29. Harta serviciilor educaționale pentru fiecare raion se va elabora de către echipa de Proiect, 

în parteneriat cu actorii cheie, în baza datelor colectate în rezultatul cartografierii serviciilor,  

identificării lacunelor existente (cu specificarea factorilor normativi, social-economici și 

instituționali) și necesităților în domeniul educației incluzive. 

30. Elaborarea Hărții serviciilor educaționale se va face prin realizarea următoarelor activități: 

 Analiza datelor; 

 Elaborarea variantei inițiale a hărților serviciilor educaționale, cîte una pentru fiecare 

raion, cu specificarea rezultatelor relevante pentru fiecare regiune. 

 Elaborarea listei de rezultate relevante pentru fiecare raion. 

 Organizarea ședințelor de consultare a hărților serviciilor educaționale cu specialiști și 

factori de decizie la nivel local.  

 Redactarea/definitivarea hărților serviciilor educaționale pentru fiecare din cele 24 de 

raioane. 

VI. Dispoziții finale 

31. Metodologia se aplică în perioada octombrie 2014 – februarie 2015 (Anexa 2), după cum 

urmează: 

 Cartografierea serviciilor educaționale din 24 raioane: octombrie – noiembrie 2014; 

 Elaborarea a 24 de hărți ale serviciilor educaționale: noiembrie 2014 – februarie 2015. 

32. Aplicarea Metodologiei se realizează prin proces participativ, cu implicarea tuturor 

subiecților interesați. 

 



 
Raportul final al Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

 

113 
 

Anexa 1 

Glosar 

Actori - cheie  - factori de decizie și execuție din administrația publică locală de la nivel de raion 

și comunitate, din domeniile educație, social, medicină, finanțe; reprezentanți ai societății civile. 

Centru de resurse (CREI) – subdiviziune a instituției de învățămînt general cu atribuții de asistență 

a copiilor cu cerințe educaționale speciale, incluși în învățămîntul general, care prestează servicii 

de asistență educațională, consiliere psihologică, socializare prin activități extracurriculare, 

dezvoltare a deprinderilor de autoadministrare, recreere etc. 

Cerințe educaționale special (CES) – necesități educaționale suplimentare, complementare 

obiectivelor generale ale educației, care solicită adaptări pentru diferite tipuri de deficiențe sau/și 

tulburări și asistență complexă (educațională, psihologică, medicală, socială etc.). 

Comisia multidisciplinară intrașcolară (CMI) – grup de specialiști, constituit la nivelul instituției 

de învățămînt, cu atribuții de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor, identificare a 

necesităților și acordare a asistenței psihopedagogice copiilor cu CES. 

Deficiență – insuficiență organică sau mintală din cauza căreia persoana în cauză produce mai 

puțin decît e normal. Deficiența poate fi de natură senzorială, comportamentală, mintală, motorie 

sau de limbaj.  

Dizabilitate – afectare, limitare a activității și restricție de participare, rezultatul sau efectul unor 

raporturi complexe dintre starea de sănătate a individului, factorii personali și factorii externi care 

reprezintă circumstanțele de viață ale acestuia. 

Dificultăți de învățare – grup de tulburări ce se exprimă prin dificultăți semnificative în 

achiziționarea și utilizarea receptării și înțelegerii limbajului, a vorbirii, scrierii, citirii, 

raționamentului, altor abilități cognitive, precum și a unor abilități sociale. 

Educație incluzivă (EI) – abordare și proces continuu de asigurare a oportunităților și șanselor 

egale pentru persoanele excluse, marginalizate de a beneficia de drepturile fundamentale ale 

omului la dezvoltare și educație. 

Incluziune școlară totală – elevii cu CES sînt incluși în învățămîntul general prin frecventarea 

tuturor disciplinelor de studiu, conform planului-cadru, pe întreaga durată a lecțiilor. 

Incluziune școlară parțială – elevii cu CES frecventează doar anumite discipline școlare și durata 

aflării lor la fiecare lecție este redusă pornind de la capacitatea de participare. 

Incluziune școlară ocazională – elevii cu CES participă doar la unele activități didactice și 

extradidactice, de socializare. 

Localitate – sat, comună, oraş.  

Planul educațional individualizat (PEI) – instrument de organizare și realizare coordonată, 

coerentă a procesului educațional pentru copilul cu CES; produs curricular care include rezumatul 

punctelor forte, intereselor și necesităților elevului, astfel încît finalitățile în materie de studii, 

stabilite pentru elev în perioada planificată, pot să difere de finalitățile și conținuturile 

educaționale stabilite în Curriculumul general, aprobat în modul stabilit de Ministerul Educației. 
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Anexa 2 

Cadrul temporal de aplicare a Metodologiei 

Nr. 

crt. 

Etape/activități  Perioada de implementare 

a. 2014 a. 2015 

Lunile 

X XI XII I II 

Etapa I. Cartografierea serviciilor educaționale din 24 raioane  

1.  Organizarea atelierelor privind colectarea 

datelor 

     

2.  Colectarea datelor din 24 raioane      

3.  Stocarea datelor      

4.  Analiza și prelucrarea datelor colectate       

Etapa II. Elaborarea a 24 de hărți ale serviciilor, bazate pe evaluarea necesităților și 

specificarea lacunelor existente în domeniul educației incluzive 

 

5.  Elaborarea variantei inițiale a hărților serviciilor 

educaționale, cîte una pentru fiecare raion, cu 

specificarea rezultatelor relevante pentru 

fiecare regiune. 

     

6.  Elaborarea listei de rezultate relevante pentru 

fiecare raion. 

     

7.  Organizarea ședințelor de consultare a hărților 

serviciilor educaționale cu specialiști și factori de 

decizie la nivel local.  

     

8.  Redactarea/definitivarea hărților serviciilor 

educaționale pentru fiecare din cele 24 de 

raioane. 

     

9.  Publicarea hărților serviciilor educaționale 

pentru fiecare din cele 24 de raioane. 

     

10.  Elaborarea recomandărilor de utilizare a Hărţii 

în procesul de elaborare a Planului raional de 

implementare a Programului de dezvoltare a 

educaţiei incluzive. 
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Anexa 3 

Instrucțiuni 

privind completarea Chestionarelor pentru realizarea cartografierii serviciilor educaționale la 

nivel de instituție/localitate/raion 

1. Chestionarele pentru colectarea datelor relevante la nivel de instituție/localitate/raion au 

fost elaborate în scopul realizării cartografierii serviciilor educaționale în 24 de raioane, 

selectate în cadrul Proiectului “Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”, finanțat 

de Banca Mondială, administrat de Fondul de Investiții Sociale din Moldova și implementat 

de A.O. “LUMOS Foundation Moldova”. 

2. Pentru realizarea cartografierii serviciilor educaționale se aplică șase chestionare, parte 

integrantă a Metodologiei de cartografiere a serviciilor educaționale, după cum urmează: 

- Chestionarul pentru cartografierea serviciilor educaţionale la nivelul instituţiei preşcolare 

– Anexa 4;  

- Chestionarul pentru cartografierea serviciilor educaţionale la nivelul instituţiei de 

învățămînt preuniversitar – Școală primară-grădiniță  – Anexa 5; 

- Chestionarul pentru cartografierea serviciilor educaţionale la nivelul instituţiei de 

învățămînt preuniversitar – Școală primară, Gimnaziu, Liceu – Anexa 6; 

- Chestionarul pentru cartografierea serviciilor educaţionale la nivelul instituţiei de 

învățămînt preuniversitar – Instituția rezidențială – Anexa 7; 

- Chestionarul pentru cartografierea serviciilor educaţionale la nivelul localităţii – Anexa 8; 

- Chestionarul pentru cartografierea serviciilor educaţionale la nivel raional – Anexa 9. 

3. În scopul colectării datelor conform chestionarelor, se instituie, conform Metodologiei de 

cartografiere, comisii la nivel de localități și comisia raională.  

4. Chestionarele pentru colectarea datelor în cadrul procesului de cartografiere a serviciilor 

educaționale se remit în format electronic și pe suport de hîrtie comisiei raionale 

responsabile de acumularea informaţiei din teritoriu, desemnată prin  dispoziția 

președintelui raionului. 

5. Pînă la difuzarea chestionarelor în instituțiile responsabile de completarea acestora, Comisia 

raională va organiza instruirea conducătorilor instituțiilor de învățămînt de toate nivelurile și 

a secretarilor primăriilor referitor la procesul de colectare a datelor și completarea corectă și 

obiectivă a chestionarelor. 

6. Comisia raională va remite chestionarele în format electronic și tipărit comisiilor create la 

nivel de localități. 

7. Comisiile de la nivel de localități vor asigura transmiterea chestionarelor în toate instituțiile 

de învățămînt și primăriile din localitățile respective. 

8. Chestionarele pentru cartografierea serviciilor educaționale la nivel local vor fi completate, 

după cum urmează: 
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- chestionarul din Anexa 4 – de către instituțiile preșcolare; 

- chestionarul din Anexa 5 – de către școlile primare-grădinițe; 

- chestionarul din Anexa 6 – de către instituțiile de învățămînt preuniversitar (școală 

primară, gimnaziu, liceu); 

- chestionarul din Anexa 7 – de către instituțiile rezidențiale amplasate în teritoriul 

raionului, subordonate autorităților locale sau Ministerului Educației; 

- chestionarul din Anexa 8 – de către specialiștii responsabili (secretarul primăriei, 

asistentul social comunitar, medicul de familie, asistentul medical comunitar), membri ai 

comisiei  de acumulare și sistematizare a informației din localitate. În cazul localităților 

în care nu funcționează nici o instituție de învățămînt, Chestionarul 8 va fi completat de 

secretarul primăriei satului/orașului-reședință, în componența căruia intră localitățile 

respective.  

9. Chestionarul din Anexa 9 se va completa la nivel de raion.  

10. Dacă nu sînt alte precizări, informațiile statistice incluse în chestionare vor fi raportate la data 

de 01 octombrie 2014.  

11. Chestionarele se vor completa în format Excel de către specialistul în tehnologii 

informaționale/profesorul de informatică, membru al comisiei responsabile de acumularea 

informației.  

12. Pentru a facilita procesul de lucru cu chestionarele și a asigura corectitudine în colectarea 

datelor, acestea conțin o rubrică cu explicații pentru fiecare informație solicitată. 

13. În procesul de colectare a datelor statistice privind serviciile educaționale la nivel de 

instituție/raion și de completare a chestionarelor: 

- se va consulta glosarul termenilor și expresiilor specifice, relevante domeniului (Anexa 1); 

- se vor examina explicațiile pentru fiecare indicator;  

- se va ține cont de mențiunile speciale care se conțin în chestionare privind perioada de 

referință pentru anumiți indicatori. 

14. La completarea chestionarelor, respondenții trebuie să țină cont de următoarele: 

- Completarea se realizează prin înscrierea în celulele rezervate pentru fiecare indicator a 

cifrei/numărului corespunzător.  

- În cazul în care anumite întrebări nu sînt relevante pentru instituție/raion, la pozițiile 

respective se va completa cu ”0” (zero). 

- Pozițiile cu totaluri nu se vor completa, suma fiind generată de către program în baza 

datelor completate la alte poziții conexe.  

- Completarea chestionarelor privind asigurarea financiară a dezvoltării educației incluzive 

se va face prin utilizarea numerelor întregi, fără ”,” (virgulă) sau ”.” (punct). De exemplu, 

120000 
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15. Chestionarele de cartografiere a serviciilor educaționale conțin indicatori/informații 

colectarea cărora presupune conlucrare între specialiștii de la nivel local, membri ai Comisiei 

responsabile de acumularea informaţiei din localitate, deoarece nu toată informația solicitată 

va fi disponibilă în instituția de învățămînt. 

16. Colectarea datelor conform chestionarelor se va realiza în perioada 03 – 14 noiembrie.  

33. Chestionarele completate se vor trimite pînă la data de 12 noiembrie în format electronic 

Comisiei raionale, la adresa electronică stabilită de către aceasta, și pe suport de hîrtie, 

semnate, după caz, de directorul instituției de învățămînt (chestionarele din anexele 4, 5, 6 

și 7) sau secretarul primăriei (chestionarul din Anexa 8).  Semnăturile de pe chestionarele 

completate vor fi validate prin ștampilele instituțiilor responsabile (instituție de învățămînt, 

primărie).  

17. Chestionarele și tabelele completate la nivel de raion și chestionarele din localități se vor 

remite în format electronic, nearhivate, pe adresa email IE-FISM2014@hotmail.com și pe 

suport de hîrtie la adresa str. G. Bănulescu-Bodoni 14/1, Chișinău, MD-2012, Moldova, 

LUMOS Moldova, nu mai tîrziu de 14 noiembrie.  

18. În denumirea fișierului pentru chestionarele din instituții se va indica denumirea raionului, 

localității și instituției (ex. Straseni_Roscani_LTM_Eminescu). În denumirea fișierului pentru 

chestionarul din Anexa 8 se va indica denumirea raionului și a localității (ex. Orhei_Tirzieni). 

În denumirea fișierului pentru chestionarul din Anexa 9, generat la nivel de raion, se va indica 

denumirea raionului (ex. Stefan Voda). În denumiri nu se vor utiliza semne diacritice.  

19. Întrebările apărute pe parcurs privind gestionarea chestionarelor și procedurile de 

completare pot fi adresate specialistului în tehnologii informaționale la adresa 

ionel.raru@gmail.com . 

20. Comisiile responsabile de acumularea informaţiei din localitate și la nivel de raion vor asigura 

colectarea datelor obiective și realiste și completarea corectă și exactă a chestionarelor, în 

scopul unei cartografieri reale a serviciilor educaționale  din teritoriu.  
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Anexa 6 

Chestionare de cartografiere a serviciilor educaționale 
 

Chestionar  
pentru cartografierea serviciilor educaționale la nivelul instituției preșcolare 

 
Stimați respondenți,  

Datele din prezentul Chestionar sunt colectate în scopul cartografierii serviciilor educaționale la nivel instituțional și 
vor fi utilizate ulterior la elaborarea hărții serviciilor educaționale a raionului. Pentru completarea corectă a 

chestionarului, Vă recomandăm să examinați Instrucțiunile privind completarea chestionarelor pentru realizarea 
cartografierii serviciilor educaționale la nivel de instituție (Anexa 3 la Metodologia de cartografiere și elaborare a 

hărții serviciilor educaționale). 
 

Raionul: selectați raionul din listă 
 (se va indica denumirea raionului) 

Localitatea:   
 (se va indica denumirea localității) 

Instituția:   
 (se va indica denumirea instituției) 

I. Informații generale instituție 

Nr. crt. Indicatori Nr. Explicație 

1.1. Tipul 
  

Se va indica cifra corespunzătoare tipului 
  1 - Grădiniță; 2 - Creșă-grădiniță; 3 - Centru comunitar pentru 
educație preșcolară 

1.2. Niveluri de învățămînt 

  

Se va indica cifra corespunzătoare nivelului: 
  0 - Nu oferă programe educaționale; 1 – Preșcolar; 2 - 
Preșcolar, primar; 3 - Preșcolar (pregătirea obligatorie pentru 
școală), Primar;   4 - Preșcolar (pregătirea obligatorie pentru 
școală), Primar, Gimnazial; 5 - Preșcolar (pregătirea obligatorie 
pentru școală), Primar, Gimnazial, Liceal; 6 - Primar; 7 - Primar, 
Gimnazial; 8 - Primar, Gimnazial, Liceal; 9 – Gimnazial; 10 - 
Gimnazial, Liceal; 11 - Liceal 

1.3. Limba de instruire   
Se va indica cifra corespunzătoare limbii de instruire 
1 - Limba română; 2 - Limba rusă; 3 - Mixtă 

1.7. Capacitatea instituțională 

  

Se va indica cifra corespunzătoare capacității:  1 - Pînă la 50 de 
copii; 2 - 50-100 de copii; 3 - 100-200 de copii; 4 - 200-300 de 
copii; 5 - 300-400 de copii; 6 - 400-500 de copii; 7 - 500-600 de 
copii; 8 - 600-700 de copii; 9 - 700-800 de copii; 10 - 800-900 de 
copii; 11 - Peste 900 de copii 

1.8. Nr. săli de grupe conform capacității 
instituționale 

  
Se va indica numărul de săli de grupe în instituție 

II. Informații generale copii 

2. Total copii cu vîrste 0-6 ani în 
instituție, din ei: 

0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1., 2.2., 2.3. 

2.0.1. Nr. grupe   Se va indica numărul de grupe de copii constituite în instituție 

2.1. Copii cu vîrste 0-2 ani în instituție, 
din ei:   

Se va indica numărul de copii cu vîrste 0-2 ani în instituție 
Notă: Grupa de vîrstă 0-2 ani include toți copiii care nu ating 
vîrsta de 3 ani pînă la data de 01.01.2015 

2.1.1. Copii cu dizabilități cu vîrste 0-2 în 
instituție, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.1.1., 2.1.1.2, 
2.1.1.3. 

2.1.1.1. Copii cu dizabilități severe 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.1.4.1., 2.1.1.5.1., 
2.1.1.6.1., 2.1.1.7.1., 2.1.1.8.1. 

2.1.1.2. Copii cu dizabilități moderate 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.1.4.2., 2.1.1.5.2., 
2.1.1.6.2., 2.1.1.7.2., 2.1.1.8.2. 

2.1.1.3. Copii cu dizabilități ușoare 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.1.4.3., 2.1.1.5.3., 
2.1.1.6.3., 2.1.1.7.3., 2.1.1.8.3. 
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2.1.1.4. Copii cu dizabilități mintale, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.1.4.1., 2.1.1.4.2., 
2.1.1.4.3. 

2.1.1.4.1. cu dizabilități mintale severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 0-2 ani 

2.1.1.4.2. cu dizabilități mintale moderate   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 0-2 ani 

2.1.1.4.3. cu dizabilități mintale ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 0-2 ani 

2.1.1.5. Copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.1.5.1., 2.1.1.5.2., 
2.1.1.5.3. 

2.1.1.5.1. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
severe 

  
Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
severe din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 0-2 ani 

2.1.1.5.2. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 0-2 
ani 

2.1.1.5.3. cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare 

  
Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 0-2 ani 

2.1.1.6. Copii cu dizabilități de văz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.1.6.1., 2.1.1.6.2., 
2.1.1.6.3. 

2.1.1.6.1. cu dizabilități de văz severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 0-2 ani 

2.1.1.6.2. cu dizabilități de văz moderate   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 0-2 ani 

2.1.1.6.3. cu dizabilități de văz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 0-2 ani 

2.1.1.7. Copii cu deficiențe de auz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.1.7.1., 2.1.1.7.2., 
2.1.1.7.3. 

2.1.1.7.1. cu deficiențe de auz severe   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 0-2 ani 

2.1.1.7.2. cu deficiențe de auz moderate   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz moderate din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 0-2 ani 

2.1.1.7.3. cu deficiențe de auz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 0-2 ani 

2.1.1.8. Copii cu dizabilități asociate, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.1.8.1., 2.1.1.8.2., 
2.1.1.8.3. 

2.1.1.8.1. cu dizabilități asociate severe 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate severe din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 0-2 ani. Categoria 
respectivă nu se include la pozițiile 2.1.1.4.1., 2.1.1.5.1., 
2.1.1.6.1., 2.1.1.7.1. 

2.1.1.8.2. cu dizabilități asociate moderate 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate moderate 
din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 0-2 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.1.1.4.2., 
2.1.1.5.2., 2.1.1.6.2., 2.1.1.7.2. 

2.1.1.8.3. cu dizabilități asociate ușoare 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate ușoare din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 0-2 ani. Categoria 
respectivă nu se include la pozițiile 2.1.1.4.3., 2.1.1.5.3., 
2.1.1.6.3., 2.1.1.7.3. 

2.1.2. Copii cu vîrste 0-2 ani plasați  în 
servicii substitutive familiei 
biologice, inclusiv în: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.2.1.-2.1.2.4. 

2.1.2.1. Centre de plasament temporar   
Se va indica numărul de copii plasați în Centre de plasament 
temporar din numărul total de copii cu vîrste 0-2 ani 

2.1.2.2. Case de copii de tip familial (CCTF)   
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF din numărul total 
de copii cu vîrste 0-2 ani 

2.1.2.3. Asistență parentală profesionistă 
(APP) 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP din numărul total 
de copii cu vîrste 0-2 ani 
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2.1.2.4. Sub tutelă   
Se va indica numărul de copii plasați sub tutelă din numărul 
total de copii cu vîrste 0-2 ani 

2.1.3. Copii cu vîrste 0-2 ani care 
beneficiază de servicii sociale, 
inclusiv în:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.3.1.-2.1.3.4. 

2.1.3.1. Centre de zi   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de zi din numărul total de copii cu vîrste 0-2 ani  

2.1.3.2. Centre comunitare   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre comunitare din numărul total de copii cu vîrste 0-2 ani 

2.1.3.3. Centre de reabilitare   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de reabilitare din numărul total de copii cu vîrste 0-2 ani 

2.1.3.4. Serviciul social Asistență Personală   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciul social 
Asistență Personală din numărul total de copii cu vîrste 0-2 ani 

2.2. Copii cu vîrste 3-4 ani în instituție, 
din ei:   

Se va indica numărul de copii cu vîrste 3-4 ani în instituție 
Notă: Grupa de vîrstă 3-4 ani include toți copiii care nu ating 
vîrsta de 5 ani pînă la data de 01.01.2015 

2.2.1. Copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 în 
instituție, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.1., 2.2.1.2, 
2.2.1.3. 

2.2.1.1. Copii cu dizabilități severe 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.4.1., 2.2.1.5.1., 
2.2.1.6.1., 2.2.1.7.1., 2.2.1.8.1. 

2.2.1.2. Copii cu dizabilități moderate 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.4.2., 2.2.1.5.2., 
2.2.1.6.2., 2.2.1.7.2., 2.2.1.8.2. 

2.2.1.3. Copii cu dizabilități ușoare 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.4.3., 2.2.1.5.3., 
2.2.1.6.3., 2.2.1.7.3., 2.2.1.8.3. 

2.2.1.4. Copii cu dizabilități mintale, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.4.1., 2.2.1.4.2., 
2.2.1.4.3. 

2.2.1.4.1. cu dizabilități mintale severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.4.2. cu dizabilități mintale moderate   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.4.3. cu dizabilități mintale ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.5. Copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.5.1., 2.2.1.5.2., 
2.2.1.5.3. 

2.2.1.5.1. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
severe 

  
Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
severe din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.5.2. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 
ani 

2.2.1.5.3. cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare 

  
Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.6. Copii cu dizabilități de văz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.6.1., 2.2.1.6.2., 
2.2.1.6.3. 

2.2.1.6.1. cu dizabilități de văz severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.6.2. cu dizabilități de văz moderate   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.6.3. cu dizabilități de văz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.7. Copii cu deficiențe de auz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.7.1., 2.2.1.7.2., 
2.2.1.7.3. 

2.2.1.7.1. cu deficiențe de auz severe   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 
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2.2.1.7.2. cu deficiențe de auz moderate   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz moderate din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.7.3. cu deficiențe de auz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.8. Copii cu tulburări de limbaj, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.8.1., 2.2.1.8.2., 
2.2.1.8.3. 

2.2.1.8.1. cu tulburări de limbaj severe   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.8.2. cu tulburări de limbaj moderate   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.8.3. cu tulburări de limbaj ușoare   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.9. Copii cu dizabilități asociate, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.9.1., 2.2.1.9.2., 
2.2.1.9.3. 

2.2.1.9.1. cu dizabilități asociate severe 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate severe din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 3-4 ani. Categoria 
respectivă nu se include la pozițiile 2.2.1.4.1., 2.2.1.5.1., 
2.2.1.6.1., 2.2.1.7.1., 2.2.1.8.1. 

2.2.1.9.2. cu dizabilități asociate moderate 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate moderate 
din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 3-4 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.2.1.4.2., 
2.2.1.5.2., 2.2.1.6.2., 2.2.1.7.2., 2.2.1.8.2. 

2.2.1.9.3. cu dizabilități asociate ușoare 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate ușoare din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 3-4 ani. Categoria 
respectivă nu se include la pozițiile 2.2.1.4.3., 2.2.1.5.3., 
2.2.1.6.3., 2.2.1.7.3., 2.2.1.8.3. 

2.2.1.10. Copii cu dizabilități, cu vîrste 3-4 
ani, evaluați de Serviciul de 
Asistență Psihopedagogică (SAP) 

  

Se va indica numărul de copii evaluați de SAP din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.11. Copii cu dizabilități, cu vîrste 3-4 
ani, asistați în Centrul de resurse 
pentru educația incluzivă (CREI) 

  

Se va indica numărul de copii asistați în CREI din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.12. Copii cu dizabilități, cu vîrste 3-4 
ani, asistați de cadrul didactic de 
sprijin (CDS) 

  

Se va indica numărul de copii asistați de CDS din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.13. Copii cu dizabilități, cu vîrste 3-4 
ani, asistați de psiholog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de psiholog din numărul 
total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.14. Copii cu dizabilități, cu vîrste 3-4 
ani, asistați de logoped 

  
Se va indica numărul de copii asistați de logoped din numărul 
total de copii cu tulburări de limbaj cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.17. Copii cu dizabilități, cu vîrste 3-4 
ani, beneficiari de transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de transport 
specializat din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.2. Copii cu vîrste 3-4 ani plasați  în 
servicii substitutive familiei 
biologice, inclusiv în: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.2.1.-2.2.2.4. 

2.2.2.1. Centre de plasament temporar   
Se va indica numărul de copii plasați în Centre de plasament 
temporar din numărul total de copii cu vîrste 3-4 ani 

2.2.2.2. Case de copii de tip familial (CCTF)   
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF din numărul total 
de copii cu vîrste 3-4 ani 

2.2.2.3. Asistență parentală profesionistă 
(APP) 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP din numărul total 
de copii cu vîrste 3-4 ani 

2.2.2.4. Sub tutelă   
Se va indica numărul de copii plasați sub tutelă din numărul 
total de copii cu vîrste 3-4 ani 

2.2.3. Copii cu vîrste 3-4 ani care 
beneficiază de servicii sociale, 
inclusiv în:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.3.1.-2.2.3.4. 

2.2.3.1. Centre de zi   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de zi din numărul total de copii cu vîrste 3-4 ani  
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2.2.3.2. Centre comunitare   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre comunitare din numărul total de copii cu vîrste 3-4 ani 

2.2.3.3. Centre de reabilitare   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de reabilitare din numărul total de copii cu vîrste 3-4 ani 

2.2.3.4. Serviciul social Asistență Personală   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciul social 
Asistență Personală din numărul total de copii cu vîrste 3-4 ani 

2.3. Copii cu vîrste 5-6(7) ani în 
instituție, din ei:   

Se va indica numărul de copii cu vîrste 5-6(7) ani în instituție 
Notă: Grupa de vîrstă 5-6(7) ani include toți copiii care nu 
ating vîrsta de 7(8) ani pînă la data de 01.01.2015 

2.3.1. Copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) 
în instituție, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.1., 2.3.1.2, 
2.3.1.3. 

2.3.1.1. Copii cu dizabilități severe 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.4.1., 2.3.1.5.1., 
2.3.1.6.1., 2.3.1.7.1., 2.3.1.8.1., 2.3.1.9.1. 

2.3.1.2. Copii cu dizabilități moderate 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.4.2., 2.3.1.5.2., 
2.3.1.6.2., 2.3.1.7.2., 2.3.1.8.2., 2.3.1.9.2. 

2.3.1.3. Copii cu dizabilități ușoare 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.4.3., 2.3.1.5.3., 
2.3.1.6.3., 2.3.1.7.3., 2.3.1.8.3., 2.3.1.9.3. 

2.3.1.4. Copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare, 
inclusiv: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatoriii 2.3.1.4.1., 2.3.1.4.2., 
2.3.1.4.3. 

2.3.1.4.1. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare severe din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.4.2. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare moderate din numărul total de copii cu dizabilități 
cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.4.3. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.5. Copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.5.1., 2.3.1.5.2., 
2.3.1.5.3. 

2.3.1.5.1. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
severe din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.3.1.5.2. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-
6(7) ani 

2.3.1.5.3. cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.3.1.6. Copii cu dizabilități de văz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.6.1., 2.3.1.6.2., 
2.3.1.6.3. 

2.3.1.6.1. cu dizabilități de văz severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.6.2. cu dizabilități de văz moderate   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.6.3. cu dizabilități de văz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.7. Copii cu deficiențe de auz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.7.1., 2.3.1.7.2., 
2.3.1.7.3. 

2.3.1.7.1. cu deficiențe de auz severe   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.7.2. cu deficiențe de auz moderate   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz moderate din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 
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2.3.1.7.3. cu deficiențe de auz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.8. Copii cu tulburări de limbaj, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.8.1., 2.3.1.8.2., 
2.3.1.8.3. 

2.3.1.8.1. cu tulburări de limbaj severe   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.8.2. cu tulburări de limbaj moderate   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.8.3. cu tulburări de limbaj ușoare   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.9. Copii cu dizabilități asociate, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.9.1., 2.3.1.9.2., 
2.3.1.9.3. 

2.3.1.9.1. cu dizabilități asociate severe 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate severe din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.3.1.4.1., 
2.3.1.5.1., 2.3.1.6.1., 2.3.1.7.1., 2.3.1.8.1. 

2.3.1.9.2. cu dizabilități asociate moderate 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate moderate 
din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.3.1.4.2., 
2.3.1.5.2., 2.3.1.6.2., 2.3.1.7.2., 2.3.1.8.2. 

2.3.1.9.3. cu dizabilități asociate ușoare 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate ușoare din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.3.1.4.3., 
2.3.1.5.3., 2.3.1.6.3., 2.3.1.7.3., 2.3.1.8.3. 

2.3.1.10. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, evaluați de Serviciul de 
Asistență Psihopedagogică (SAP) 

  

Se va indica numărul de copii evaluați de SAP din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.11. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, asistați în Centrul de resurse 
pentru educația incluzivă (CREI) 

  

Se va indica numărul de copii asistați în CREI din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.12. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, asistați de cadrul didactic de 
sprijin (CDS) 

  

Se va indica numărul de copii asistați de CDS din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.13. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, asistați de psiholog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de psiholog din numărul 
total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.14. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, asistați de logoped 

  
Se va indica numărul de copii asistați de logoped din numărul 
total de copii cu tulburări de limbaj cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.17. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, beneficiari de transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de transport 
specializat din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.3.2. Copii cu vîrste 5-6(7) ani plasați  în 
servicii substitutive familiei 
biologice, inclusiv în: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.2.1.-2.3.2.4. 

2.3.2.1. Centre de plasament temporar   
Se va indica numărul de copii plasați în Centre de plasament 
temporar din numărul total de copii cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.2.2. Case de copii de tip familial (CCTF)   
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF din numărul total 
de copii cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.2.3. Asistență parentală profesionistă 
(APP) 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP din numărul total 
de copii cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.2.4. Sub tutelă   
Se va indica numărul de copii plasați sub tutelă din numărul 
total de copii cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.3. Copii cu vîrste 5-6(7) ani care 
beneficiază de servicii sociale, 
inclusiv în:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.3.1.-2.3.3.4. 

2.3.3.1. Centre de zi   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de zi din numărul total de copii cu vîrste 5-6(7) ani  
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2.3.3.2. Centre comunitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre comunitare din numărul total de copii cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.3.3.3. Centre de reabilitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de reabilitare din numărul total de copii cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.3.3.4. Serviciul social Asistență Personală 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciul social 
Asistență Personală din numărul total de copii cu vîrste 5-6(7) 
ani 

III. Resursele umane 
3.1. Cadre de conducere  

3.1.1. Cadre de conducere, inclusiv: 0 Se va indica numărul cadrelor de conducere din instituție 

3.1.1.1. Cu studii superioare   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu studii 
superioare 

3.1.1.2. Cu studii superioare nefinisate   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu studii 
superioare nefinisate 

3.1.1.3. Cu studii medii de specialitate   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu studii medii de 
specialitate 

3.1.2.1. Calificare profesională 
  

Se va indica numărul cadrelor de conducere cu calificare 
(licență, masterat) în Pedagogie, Psihopedagogie, Științe ale 
educației 

3.1.3.1. Vechime în funcția de conducere, 
pînă la 5 ani 

  
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu vechime în 
funcția de conducere pînă la 5 ani 

3.1.3.2. Vechime în funcția de conducere, 5-
10 ani 

  
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu vechime în 
funcția de conducere de 5 -10 ani 

3.1.3.3. Vechime în funcția de conducere, 
10 ani și mai mult 

  
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu vechime în 
funcția de conducere de 10 ani și mai mult 

3.1.3.4. Vîrstă pensionară   
Se va indica numărul cadrelor de conducere de vîrstă 
pensionară 

3.1.4. Grad managerial, total, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 3.1.4.1., 3.1.4.2., 
3.1.4.3 

3.1.4.1. doi   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu grad managerial 
doi 

3.1.4.2. unu   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu grad managerial 
unu 

3.1.4.3. superior   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu grad managerial 
superior 

3.1.4.4. fără grad   
Se va indica numărul cadrelor de conducere fără grad 
managerial 

3.1.5.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica numărul cadrelor de conducere care au realizat 
cursuri de formare continuă în domeniul EI de durată diferită, 
oferite de IȘE, universități, ONG-uri 

3.1.5.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica numărul cadrelor de conducere care au realizat 
cursuri de formare continuă de durată diferită, oferite de 
autoritățile/instituțiile locale 

3.2. Cadre didactice 

3.2.1. Cadre didactice 0 Se va indica numărul cadrelor didactice din instituție 

3.2.1.1. Cu studii superioare   Se va indica numărul cadrelor didactice cu studii superioare 

3.2.1.2. Cu studii superioare nefinisate   
Se va indica numărul cadrelor didactice cu studii superioare 
nefinisate 

3.2.1.3. Cu studii medii de specialitate   
Se va indica numărul cadrelor didactice cu studii medii de 
specialitate 

3.2.2.1. Calificare profesională   
Se va indica numărul cadrelor didactice cu calificare (licență, 
masterat) în Pedagogie, Psihopedagogie, Științe ale educației 

3.2.3.1. Vechime în muncă pedagogică, pînă 
la 5 ani 

  
Se va indica numărul cadrelor didactice cu vechime în muncă 
pedagogică pînă la 5 ani 

3.2.3.2. Vechime în muncă pedagogică, 5-10 
ani 

  
Se va indica numărul cadrelor didactice cu vechime în muncă 
pedagogică de 5-10 ani 
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3.2.3.3. Vechime în muncă pedagogică, 10-
15 ani  

  
Se va indica numărul cadrelor didactice cu vechime în muncă 
pedagogică de 10-15 ani 

3.2.3.4. Vechime în muncă pedagogică, 15 
ani și mai mult 

  
Se va indica numărul cadrelor didactice cu vechime în muncă 
pedagogică de 15 ani și mai mult 

3.2.3.5. Vîrstă pensionară   Se va indica numărul cadrelor didactice de vîrstă pensionară 

3.2.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular 

  
Se va indica numărul cadrelor didactice angajate permanent, 
inclusiv, în bază de contract pe durată determinată 

3.2.4.2. prin cumul   Se va indica numărul cadrelor didactice angajate prin cumul 

3.2.5. Grad didactic, total, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 3.2.5.1., 3.2.5.2., 
3.2.5.3 

3.2.5.1. doi   Se va indica numărul cadrelor didactice cu grad didactic doi 

3.2.5.2. unu   Se va indica numărul cadrelor didactice cu grad didactic unu 

3.2.5.3. superior   
Se va indica numărul cadrelor didactice cu grad didactic 
superior 

3.2.5.4. fără grad   Se va indica numărul cadrelor didactice fără grad didactic 

3.2.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica numărul cadrelor didactice care au realizat cursuri 
de formare continuă în domeniul EI de durată diferită, oferite 
de IȘE, universități, ONG-uri 

3.2.6.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica numărul cadrelor didactice care au realizat cursuri 
de formare continuă de durată diferită, oferite de 
autoritățile/instituțiile locale 

3.3. Personal didactic de suport educațional - Cadru didactic de sprijin 

3.3.1. Cadru didactic de sprijin (CDS) 0 Se va indica numărul de CDS din instituție 

3.3.1.1. Cu studii superioare   Se va indica numărul CDS cu studii superioare 

3.3.1.2. Cu studii superioare nefinisate   Se va indica numărul CDS cu studii superioare nefinisate 

3.3.1.3. Cu studii medii de specialitate   Se va indica numărul CDS cu studii medii de specialitate 

3.3.2.1. Calificare profesională   
Se va indica numărul cadrelor didactice cu calificare (licență, 
masterat) în Pedagogie, Psihopedagogie, Științe ale educației 

3.3.3.1. Vechime în muncă pedagogică, pînă 
la 5 ani 

  
Se va indica numărul CDS cu vechime în muncă pedagogică pînă 
la 5 ani 

3.3.3.2. Vechime în muncă pedagogică, 5-10 
ani 

  
Se va indica numărul CDS cu vechime în muncă pedagogică de 
5-10 ani 

3.3.3.3. Vechime în muncă pedagogică, 10-
15 ani  

  
Se va indica numărul CDS cu vechime în muncă pedagogică de 
10-15 ani 

3.3.3.4. Vechime în muncă pedagogică, 15 
ani și mai mult 

  
Se va indica numărul CDS cu vechime în muncă pedagogică de 
15 ani și mai mult 

3.3.3.5. Vîrstă pensionară   Se va indica numărul CDS de vîrstă pensionară 

3.3.4.1. Regim de angajare, inclusiv:titular   
Se va indica numărul CDS angajate permanent, inclusiv, în bază 
de contract pe durată determinată 

3.3.4.2. prin cumul   Se va indica numărul CDS angajate prin cumul 

3.3.5. Grad didactic, total, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 3.3.5.1., 3.3.5.2., 
3.3.5.3 

3.3.5.1. doi   Se va indica numărul CDS cu grad didactic doi 

3.3.5.2. unu   Se va indica numărul CDS cu grad didactic unu 

3.3.5.3. superior   Se va indica numărul CDS cu grad didactic superior 

3.3.5.4. fără grad   Se va indica numărul CDS fără grad didactic 

3.3.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica numărul CDS care au realizat cursuri de formare 
continuă în domeniul EI de durată diferită, oferite de IȘE, 
universități, ONG-uri 

3.3.6.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica numărul CDS care au realizat cursuri de formare 
continuă de durată diferită, oferite de autoritățile/instituțiile 
locale 

3.4. Personal didactic de suport educațional - Psiholog 

3.4.1. Psiholog   
Se va indica 1, dacă în instituție este  angajat psiholog și 0, dacă  
nu este   

3.4.1.1. Cu studii superioare   
Se va indica 1, dacă psihologul are studii superioare și 0, dacă  
nu are  
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3.4.1.2. Cu studii superioare nefinisate   
Se va indica 1, dacă psihologul are studii superioare nefinisate 
și 0, dacă  nu are  

3.4.1.3. Cu studii medii de specialitate   
Se va indica 1, dacă psihologul are studii medii de specialitate și 
0, dacă  nu are  

3.4.2.1. Calificare profesională 
  

Se va indica 1, dacă psihologul are calificare (diplomă de 
licență, masterat) în Psihologie/Psihopedagogie și 0, dacă are 
altă calificare 

3.4.3.1. Vechime în muncă, pînă la 5 ani   
Se va indica 1, dacă psihologul are vechime în muncă pînă la 5 
ani și 0, dacă  nu are  

3.4.3.2. Vechime în muncă, 5-10 ani   
Se va indica 1, dacă psihologul are vechime în muncă de 5 -10 
ani și 0, dacă  nu are  

3.4.3.3. Vechime în muncă, 10-15 ani    
Se va indica 1, dacă psihologul are vechime în muncă de 10-15 
ani și 0, dacă  nu are  

3.4.3.4. Vechime în muncă, 15 ani și mai 
mult 

  
Se va indica 1, dacă psihologul are vechime în muncă de 15 ani 
și mai mult și 0, dacă nu are  

3.4.3.5. Vîrstă pensionară   
Se va indica 1, dacă psihologul este de vîrstă pensionară și 0, 
dacă nu este  

3.4.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular   

Se va indica 1, dacă psihologul este angajat permanent, 
inclusiv, în bază de contract pe durată determinată și 0, dacă  
nu este  

3.4.4.2. prin cumul   
Se va indica 1, dacă psihologul este angajat prin cumul și 0, 
dacă  nu este  

3.4.5. Grad didactic, inclusiv:   
Se va indica 1, dacă psihologul deține grad didactic și 0, dacă 
psihologul nu deține grad didactic 

3.4.5.1. doi   
Se va indica 1, dacă psihologul deține gradul didactic doi și 0, 
dacă psihologul nu deține gradul didactic doi 

3.4.5.2. unu   
Se va indica 1, dacă psihologul deține gradul didactic unu și 0, 
dacă psihologul nu deține gradul didactic unu 

3.4.5.3. superior   
Se va indica 1, dacă psihologul deține gradul didactic superior și 
0, dacă psihologul nu deține gradul didactic superior 

3.4.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica 1, dacă psihologul a realizat cursuri de formare 
continuă în domeniul EI de durată diferită, și 0, dacă nu a 
realizat 

3.4.6.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica 1, dacă psihologul a realizat cursuri de formare 
continuă de durată diferită, oferite de autoritățile/instituțiile 
locale și 0, dacă nu a realizat 

3.5. Personal didactic de suport educațional - Logoped 

3.5.1. Logoped   
Se va indica 1, dacă în instituție este  angajat logoped și 0, dacă  
nu este   

3.5.1.1. Cu studii superioare   
Se va indica 1, dacă logopedul are studii superioare și 0, dacă 
nu are  

3.5.1.2. Cu studii superioare nefinisate   
Se va indica 1, dacă logopedul are studii superioare nefinisate și 
0, dacă nu are  

3.5.1.3. Cu studii medii de specialitate   
Se va indica 1, dacă logopedul are studii medii de specialitate și 
0, dacă nu are  

3.5.2.1. Calificare profesională   
Se va indica 1, dacă logopedul are calificare (diplomă de licență, 
masterat) în Psihopedagogie și 0, dacă are altă calificare 

3.5.3.1. Vechime în muncă, pînă la 5 ani   
Se va indica 1, dacă logopedul are vechime în muncă pînă la 5 
ani și 0, dacă nu are  

3.5.3.2. Vechime în muncă, 5-10 ani   
Se va indica 1, dacă logopedul are vechime în muncă de 5 -10 
ani și 0, dacă nu are  

3.5.3.3. Vechime în muncă, 10-15 ani    
Se va indica 1, dacă logopedul are vechime în muncă de 10-15 
ani și 0, dacă nu are  

3.5.3.4. Vechime în muncă, 15 ani și mai 
mult 

  
Se va indica 1, dacă logopedul are vechime în muncă de 15 ani 
și mai mult și 0, dacă nu are  

3.5.3.5. Vîrstă pensionară   
Se va indica 1, dacă logopedul este de vîrstă pensionară și 0, 
dacă nu este  

3.5.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular 

  
Se va indica 1, dacă logopedul este angajat permanent, inclusiv, 
în bază de contract pe durată determinată și 0, dacă nu este  

3.5.4.2. prin cumul   
Se va indica 1, dacă logopedul este angajat prin cumul și 0, dacă 
nu este  
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3.5.5. Grad didactic, inclusiv:   
Se va indica 1, dacă logopedul deține grad didactic și 0, dacă 
logopedul nu deține grad didactic 

3.5.5.1. doi   
Se va indica 1, dacă logopedul deține gradul didactic doi și 0, 
dacă logopedul nu deține gradul didactic doi 

3.5.5.2. unu   
Se va indica 1, dacă logopedul deține gradul didactic unu și 0, 
dacă logopedul nu deține gradul didactic unu 

3.5.5.3. superior   
Se va indica 1, dacă logopedul deține gradul didactic superior și 
0, dacă logopedul nu deține gradul didactic superior 

3.5.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica 1, dacă logopedul a realizat cursuri de formare 
continuă în domeniul EI de durată diferită, oferite de IȘE, 
universități, ONG-uri și 0, dacă nu a realizat 

3.5.6.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica 1, dacă logopedul a realizat cursuri de formare 
continuă de durată diferită, oferite de autoritățile/instituțiile 
locale și 0, dacă nu a realizat 

3.8. Personal nondidactic 

3.8.1. Asistent medical   
Se va indica 1, dacă instituția are angajat asistent medical și 0, 
dacă nu are  

3.8.1.1. Vechime în muncă, pînă la 5 ani   
Se va indica 1, dacă asistentul medical are vechime în muncă de 
pînă la 5 ani și 0, dacă nu are  

3.8.1.2. Vechime în muncă, 5-10 ani   
Se va indica 1, dacă asistentul medical are vechime în muncă de 
5-10 ani și 0, dacă nu are  

3.8.1.3. Vechime în muncă, 10-15 ani    
Se va indica 1, dacă asistentul medical are vechime în muncă de 
10-15 ani și 0, dacă nu are  

3.8.1.3. Vechime în muncă, 15 ani și mai 
mult 

  
Se va indica 1, dacă asistentul medical are vechime în muncă de 
15 ani și mai mult și 0, dacă nu are  

3.8.1.4. Vîrstă pensionară   
Se va indica 1, dacă  asistentul medical este de vîrstă 
pensionară și 0, dacă nu este  

3.8.2.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular   

Se va indica 1, dacă asistentul medical este angajat permanent, 
inclusiv, în bază de contract pe durată determinată și 0, dacă nu 
este 

3.8.2.2. prin cumul   
Se va indica 1, dacă asistentul medical este angajat prin cumul 
și 0, dacă nu este  

3.9. Personal nondidactic 

3.9.1. Kinetoterapeut/instructor 
gimnastică curativă 

  
Se va indica 1, dacă instituția are angajat kinetoterapeut și 0, 
dacă nu are  

3.9.1.1. Calificare profesională   
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul are formare inițială în 
domeniu și 0, dacă nu are 

3.9.2.1. Vechime în muncă, pînă la 5 ani   
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul are vechime în muncă de 
pînă la 5 ani și 0, dacă nu are 

3.9.2.2. Vechime în muncă, 5-10 ani   
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul are vechime în muncă de 
5-10 ani și 0, dacă nu are 

3.9.2.3. Vechime în muncă, 10-15 ani    
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul are vechime în muncă de 
10-15 ani și 0, dacă nu are 

3.9.2.3. Vechime în muncă, 15 ani și mai 
mult 

  
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul are vechime în muncă de 
15 ani și mai mult și 0, dacă nu are 

3.9.2.4. Vîrstă pensionară   
Se va indica 1, dacă  kinetoterapeutul este de vîrstă pensionară 
și 0, dacă  nu este  

3.9.3.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular   

Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul este angajat permanent, 
inclusiv, în bază de contract pe durată determinată și 0, dacă nu 
este  

3.9.3.2. prin cumul   
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul este angajat prin cumul și 
0, dacă nu este  

3.10. Personal auxiliar 

3.10.1. Personal auxiliar în instituție în 
total, inclusiv:  

0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 3.10.1.1. și 3.10.1.2 

3.10.1.1. personal de îngrijire care lucrează 
direct cu copiii (ajutori de educator, 
dădace), din acesta: 

  

Se va indica numărul total de ajutori de educator, dădace care 
lucrează în instituție 

3.10.1.1.1. de vîrstă pensionară   
Se va indica numărul de ajutori de educator, dădace de vîrstă 
pensionară, din numărul total 
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3.10.1.2. alte categorii de personal auxiliar   
Se va indica numărul altor angajați care se încadrează în 
categoria de personal auxiliar 

IV. Structuri și servicii de suport (de educație incluzivă) la nivel instituțional 

4.3. Centrul de resurse pentru educația 
incluzivă (CREI) 

  
Se va indica: 
1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

4.4. Cadrul didactic de sprijin (CDS)   Se va indica numărul de unități de CDS în instituție 

V. Baza materială 
5.1. Caracteristica generală a imobilului 

5.1.1. Blocul/blocurile de studii   
Se va indica: 1 - dacă imobilul are un bloc; 2 - dacă imobilul are 
2 blocuri; 3 - dacă imobilul are 3 și mai multe blocuri 

5.1.2. Tipul   Se va indica: 1 - clădire/clădiri tip; 2 - clădire/clădiri adaptate 

5.1.3. Nivele   
Se va indica: 1 - un nivel; 2 - două nivele; 3 - trei și mai multe 
nivele 

5.1.5.1. Spații, inclusiv: 
săli de ocupații separate 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.2. dormitoare separate   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.3. bloc alimentar   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.4. cabinet asistență medicală   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.5. sală sport   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.8. sală festivități   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.9. cabinet metodic   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.10. centru de resurse   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.11. cabinet psihologic   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.12. cabinet logopedic   Se va indica:1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.13. cabinet terapii speciale   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.14. WC/grup sanitar - în incinta   
instituției 

  
Se va indica: 2 - dacă există și functionează; 1 - daca exista și nu 
functionează; 0 - dacă nu există 

5.1.5.15. WC/grup sanitar - în afara instituției   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.16. teren de joc   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.17. spații neutilizate   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.2. Reparații capitale (perioada de referință – ultimii 7 ani) 

5.2.1. Integral   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.2. Bloc/blocuri de studii   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.4. Bloc alimentar   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.7. Acoperiș   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.8. Geamuri    Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.9. Uși   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.10. Sistem de încălzire   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.11. Sistem de canalizare   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.12. Apeduct   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.13. Grup sanitar   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.3. Apeduct, canalizare, sistem de încălzire 

5.3.1. Apeduct   Se va indica: 1 - centralizat; 2 - al instituției 

5.3.2. Canalizare   Se va indica: 1 - centralizată; 2 - a instituției 

5.3.3. Sistemul de încălzire   Se va indica: 1 - centralizat; 2 - autonom 

5.3.4. Agent termic   
Se va indica:1 - gaze naturale; 2 – cărbune; 3 – biomasă; 4 - 
sobe 

5.3.5. Asigurarea cu apă caldă a blocului 
alimentar 

  
Se va indica: 1 - dacă este apă caldă; 0 - dacă nu este apă caldă 

5.3.6. Asigurarea cu apă caldă a grupului 
sanitar 

  
Se va indica: 1 - dacă este apă caldă; 0 - dacă nu este apă caldă 

5.4. Adaptări 

5.4.1. Mobilier adaptat vîrstei și nevoilor 
copiilor cu dizabilități 

  
Se va indica: 2 - totalmente adaptat; 1 - parțial adaptat 
0 - neadaptat 

5.4.2. Pante adaptate nevoilor copiilor cu 
dizabilități 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 
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5.4.3. Scări adaptate nevoilor copiilor cu 
dizabilități 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.4.4. Grupuri sanitare adaptate nevoilor 
copiilor cu dizabilități 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5. Dotări, echipamente, utilaje în instituție 

5.5.1. Calculatoare   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.2. Conectare internet   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.3. Pagina web   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.4. Copiator   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.5. Imprimantă   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.6. Scaner   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.7. Proiector   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.8. Tablă interactivă   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.9. Telefon   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6. Spații, dotări, echipamente, utilaje în Centrul de resurse pentru educația incluzivă 

5.6.1. Spații    Se va indica: 1 - o sală; 2 - două săli; 3 - trei și mai multe 

5.6.2. Mobilier (mese, scaune) pentru 
lucrul cu copiii 

  
Se va indica:1 - dacă există0 - dacă nu există 

5.6.3. Canapea    Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.4. Fotolii   
Se va indica: 0 - dacă nu există nici un fotoliu; 1 - dacă există un 
fotoliu; 2 - dacă există două fotolii 

5.6.5. Calculatoare   
Se va indica: 0 - nici un calculator; 1 - un calculator; 2 - două 
calculatoare; 3 - trei și mai multe calculatoare 

5.6.6. Conexiune Internet   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.7. Imprimantă   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.8. Scaner   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.9. Proiector   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.10. Tablă interactivă   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.11. Tablă simplă   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.12. Flipchart   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.13. Literatură metodică, de specialitate    Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.14. Literatură pentru copii   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.15. Materiale didactice    Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.16. Jocuri dezvoltative   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.17. Echipament sportiv   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.18. Set logopedic   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

VI. Parteneriate socio-educaționale la nivel instituțional 
6.1. Instituții, organizații partenere 

6.1.1. Parteneriate cu Asociația Părinților 
și Pedagogilor 

  
Se va indica 1, dacă există Asociația Părinților și Pedagogilor și 
0, dacă nu există 

6.1.2. Cu alte organizații 
neguvernamentale locale 

  
Se va indica 1, dacă instituția are parteneriate cu alte 
organizații neguvernamentale locale și 0, dacă  nu are  

6.1.3. Cu organizații neguvernamentale 
naționale 

  
Se va indica 1, dacă instituția are parteneriate cu organizații 
neguvernamentale naționale și 0, dacă  nu are  

6.1.4. Cu organizații neguvernamentale 
internaționale 

  
Se va indica 1, dacă instituția are   parteneriate cu organizații 
neguvernamentale internaționale și 0, dacă  nu are   

6.2. Forme de colaborare 

6.2.1. Proiecte implementate în domeniul 
EI, inclusiv: cu Asociația Părinților și 
Pedagogilor 

  

Se va indica: 1 - un proiect; 2 - două proiecte; 3 - trei și mai 
multe proiecte 

6.2.2. cu alte organizații 
neguvernamentale locale 

  
Se va indica: 1 - un proiect; 2 - două proiecte; 3 - trei și mai 
multe proiecte 

6.2.3. cu organizații neguvernamentale 
naționale 

  
Se va indica: 1 - un proiect; 2 - două proiecte; 3 - trei și mai 
multe proiecte 

6.2.4. cu organizații neguvernamentale 
internaționale 

  
Se va indica: 1 - un proiect; 2 - două proiecte; 3 - trei și mai 
multe proiecte 
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6.2.5. Sponsorizări   
Se va indica: 1 - o sponsorizare; 2 - două sponsorizări  
3 - trei și mai multe sponsorizări 

6.2.6. Dotări   
Se va indica: 1 - o dotare; 2 - două dotări; 3 -  trei și mai multe 
dotări 

VII. Asigurarea financiară a dezvoltării educației incluzive la nivel instituțional 

Nr. 
crt. 

Structuri/servicii/procurări 
 finanțate 
 
 
 
           
 
        Cheltuieli efectuate (în lei) 

Surse financiare pe anii bugetari 2013, 2014 

Bugetul 
raional 

Bugetul 
instituțiilor 
(secundare, 

terțiare) 

Componenta 
raională 
pentru 

învățămînt 

Fondul EI Proiecte Alte surse 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

1. Cost  creare  CREI, total 
inclusiv: 

                        

1.1. Renovare spațiu                         

1.2. Dotare echipament /utilaj                         

1.3. Dotare mobilier                         

2. Cost funcționare CREI, total, 
inclusiv: 

                        

2.1. Întreținere (servicii, reparații 
curente) 

                        

2.2. Procurare materiale 
didactice, literatură pentru 
personal 

                        

2.3. Procurare materiale 
didactice, literatură pentru 
copii 

                        

2.4. Procurare jocuri, jucării                         

2.5. Procurare consumabile                         

2.6. Instruire personal                         

3. Salarizare                          

3.1. Salarizare CDS                         

3.2. Salarizare educator / 
meditație EI 

                        

 

Chestionar  
pentru cartografierea serviciilor educaționale la nivelul instituției de învățămînt preuniversitar –  

Școală primară-grădiniță 
 

Stimați respondenți,  
Datele din prezentul Chestionar sunt colectate în scopul cartografierii serviciilor educaționale la nivel instituțional 

și vor fi utilizate ulterior la elaborarea hărții serviciilor educaționale a raionului. Pentru completarea corectă a 
chestionarului, Vă recomandăm să examinați Instrucțiunile privind completarea chestionarelor pentru realizarea 
cartografierii serviciilor educaționale la nivel de instituție (Anexa 3 la Metodologia de cartografiere și elaborare a 

hărții serviciilor educaționale). 
 

Raionul: selectați raionul din listă 
 (se va indica denumirea raionului) 

Localitatea:   
 (se va indica denumirea localității) 

Instituția:   

 
(se va indica denumirea instituției) 

 

I. Informații generale instituție 

Nr. crt. Indicatori Nr. Explicație 

1.2. Niveluri de învățămînt   
Se va indica cifra corespunzătoare nivelului: 
0 - Nu oferă programe educaționale; 1 - Preșcolar; 2 - 
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Preșcolar, primar; 3 - Preșcolar (pregătirea obligatorie pentru 
școală), Primar; 4 - Preșcolar (pregătirea obligatorie pentru 
școală), Primar, Gimnazial; 5 - Preșcolar (pregătirea 
obligatorie pentru școală), Primar, Gimnazial, Liceal; 6 - 
Primar; 7 - Primar, Gimnazial; 8 - Primar, Gimnazial, Liceal; 9 - 
Gimnazial; 10 - Gimnazial, Liceal; 11 - Liceal 

1.3. Limba de instruire   
Se va indica cifra corespunzătoare limbii de instruire 
1 - Limba română; 2 - Limba rusă; 3 - Mixtă 

1.4. Statutul 

  

Se va indica cifra corespunzătoare statutului (se va indica doar 
o singură variantă): 1 - Școlă de circumscripție; 2 - Școală 
mică; 3 - Școală mică ce nu poate fi închisă; 4 - Școală care nu 
are statut special 

1.5. Schimburi   
Se va indica cifra corespunzătoare: 
1 - Un schimb; 2 - Două schimburi 

1.6. Ordonator de buget 
  

Se va indica cifra corespunzătoare: 
  1 - dacă instituția este ordonator secundar de buget 
  2 - dacă instituția este ordonator terțiar de buget 

1.7. Capacitatea instituțională 

  

Se va indica cifra corespunzătoare capacității: 
1 - Pînă la 50 de copii; 2 - 50-100 de copii; 3 - 100-200 de 
copii; 4 - 200-300 de copii; 5 - 300-400 de copii; 6 - 400-500 
de copii; 7 - 500-600 de copii; 8 - 600-700 de copii; 9 - 700-
800 de copii; 10 - 800-900 de copii; 11 - Peste 900 de copii 

1.8. Nr. săli de grupe conform 
capacității instituționale 

  
Se va indica numărul de săli de grupe în instituție 

1.9. Nr. săli de clasă conform capacității 
instituționale 

  
Se va indica numărul de săli de clasă în instituție 

II. Informații generale copii 

2. Total copii cu vîrste 3-10 ani în 
instituție, din ei: 

0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2., 2.3., 2.4. 

2.0.1. Nr. grupe   Se va indica numărul de grupe de copii constituite în instituție 

2.0.2. Nr. clase   Se va indica numărul de clase de elevi constituite în instituție 

2.2. Copii cu vîrste 3-4 ani în instituție, 
din ei:   

Se va indica numărul de copii cu vîrste 3-4 ani în instituție 
Notă: Grupa de vîrstă 3-4 ani include toți copiii care nu ating 
vîrsta de 5 ani pînă la data de 01.01.2015 

2.2.1. Copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 în 
instituție, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.1., 2.2.1.2, 
2.2.1.3. 

2.2.1.1. Copii cu dizabilități severe 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.4.1., 
2.2.1.5.1., 2.2.1.6.1., 2.2.1.7.1., 2.2.1.8.1. 

2.2.1.2. Copii cu dizabilități moderate 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.4.2., 
2.2.1.5.2., 2.2.1.6.2., 2.2.1.7.2., 2.2.1.8.2. 

2.2.1.3. Copii cu dizabilități ușoare 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.4.3., 
2.2.1.5.3., 2.2.1.6.3., 2.2.1.7.3., 2.2.1.8.3. 

2.2.1.4. Copii cu dizabilități mintale, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.4.1., 
2.2.1.4.2., 2.2.1.4.3. 

2.2.1.4.1. cu dizabilități mintale severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.4.2. cu dizabilități mintale moderate   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.4.3. cu dizabilități mintale ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.5. Copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii, inclusiv 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.5.1., 
2.2.1.5.2., 2.2.1.5.3. 

2.2.1.5.1. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii severe din numărul total de copii cu dizabilități 
cu vîrste 3-4 ani 
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2.2.1.5.2. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii moderate din numărul total de copii cu 
dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.5.3. cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii ușoare din numărul total de copii cu dizabilități 
cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.6. Copii cu dizabilități de văz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.6.1., 
2.2.1.6.2., 2.2.1.6.3. 

2.2.1.6.1. cu dizabilități de văz severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.6.2. cu dizabilități de văz moderate   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.6.3. cu dizabilități de văz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.7. Copii cu deficiențe de auz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.7.1., 
2.2.1.7.2., 2.2.1.7.3. 

2.2.1.7.1. cu deficiențe de auz severe   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.7.2. cu deficiențe de auz moderate   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.7.3. cu deficiențe de auz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.8. Copii cu tulburări de limbaj, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.8.1., 
2.2.1.8.2., 2.2.1.8.3. 

2.2.1.8.1. cu tulburări de limbaj severe   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.8.2. cu tulburări de limbaj moderate   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.8.3. cu tulburări de limbaj ușoare   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.9. Copii cu dizabilități asociate, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.9.1., 
2.2.1.9.2., 2.2.1.9.3. 

2.2.1.9.1. cu dizabilități asociate severe 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate severe 
din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 3-4 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.2.1.4.1., 
2.2.1.5.1., 2.2.1.6.1., 2.2.1.7.1., 2.2.1.8.1. 

2.2.1.9.2. cu dizabilități asociate moderate 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate 
moderate din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 3-
4 ani. Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.2.1.4.2., 
2.2.1.5.2., 2.2.1.6.2., 2.2.1.7.2., 2.2.1.8.2. 

2.2.1.9.3. cu dizabilități asociate ușoare 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate ușoare 
din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 3-4 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.2.1.4.3., 
2.2.1.5.3., 2.2.1.6.3., 2.2.1.7.3., 2.2.1.8.3. 

2.2.1.10. Copii cu dizabilități, cu vîrste 3-4 
ani, evaluați de Serviciul de 
Asistență Psihopedagogică (SAP) 

  

Se va indica numărul de copii evaluați de SAP din numărul 
total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.11. Copii cu dizabilități, cu vîrste 3-4 
ani, asistați în Centrul de resurse 
pentru educația incluzivă (CREI) 

  

Se va indica numărul de copii asistați în CREI din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.12. Copii cu dizabilități, cu vîrste 3-4 
ani, asistați de cadrul didactic de 
sprijin (CDS) 

  

Se va indica numărul de copii asistați de CDS din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.13. Copii cu dizabilități, cu vîrste 3-4 
ani, asistați de psiholog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de psiholog din numărul 
total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.14. Copii cu dizabilități, cu vîrste 3-4 
ani, asistați de logoped 

  
Se va indica numărul de copii asistați de logoped din numărul 
total de copii cu tulburări de limbaj cu vîrste 3-4 ani 
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2.2.1.17. Copii cu dizabilități, cu vîrste 3-4 
ani, beneficiari de transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de transport 
specializat din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.2. Copii cu vîrste 3-4 ani plasați  în 
servicii substitutive familiei 
biologice, inclusiv în: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.2.1.-2.2.2.4. 

2.2.2.1. Centre de plasament temporar   
Se va indica numărul de copii plasați în Centre de plasament 
temporar din numărul total de copii cu vîrste 3-4 ani 

2.2.2.2. Case de copii de tip familial (CCTF)   
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF din numărul total 
de copii cu vîrste 3-4 ani 

2.2.2.3. Asistență parentală profesionistă 
(APP) 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP din numărul total 
de copii cu vîrste 3-4 ani 

2.2.2.4. Sub tutelă   
Se va indica numărul de copii plasați sub tutelă din numărul 
total de copii cu vîrste 3-4 ani 

2.2.3. Copii cu vîrste 3-4 ani care 
beneficiază de servicii sociale, 
inclusiv în:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.3.1.-2.2.3.4. 

2.2.3.1. Centre de zi   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de zi din numărul total de copii cu vîrste 3-4 ani  

2.2.3.2. Centre comunitare   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre comunitare din numărul total de copii cu vîrste 3-4 ani 

2.2.3.3. Centre de reabilitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de reabilitare din numărul total de copii cu vîrste 3-4 
ani 

2.2.3.4. Serviciul social Asistență Personală 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciul 
social Asistență Personală din numărul total de copii cu vîrste 
3-4 ani 

2.3. Copii cu vîrste 5-6(7) ani în 
instituție, din ei:   

Se va indica numărul de copii cu vîrste 5-6(7) ani în instituție 
Notă: Grupa de vîrstă 5-6(7) ani include toți copiii care nu 
ating vîrsta de 7(8) ani pînă la data de 01.01.2015 

2.3.1. Copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) 
în instituție, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.1., 2.3.1.2, 
2.3.1.3. 

2.3.1.1. Copii cu dizabilități severe 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.4.1., 
2.3.1.5.1., 2.3.1.6.1., 2.3.1.7.1., 2.3.1.8.1., 2.3.1.9.1. 

2.3.1.2. Copii cu dizabilități moderate 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.4.2., 
2.3.1.5.2., 2.3.1.6.2., 2.3.1.7.2., 2.3.1.8.2., 2.3.1.9.2. 

2.3.1.3. Copii cu dizabilități ușoare 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.4.3., 
2.3.1.5.3., 2.3.1.6.3., 2.3.1.7.3., 2.3.1.8.3., 2.3.1.9.3. 

2.3.1.4. Copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare, 
inclusiv: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.4.1., 
2.3.1.4.2., 2.3.1.4.3. 

2.3.1.4.1. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare severe din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.4.2. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare moderate din numărul total de copii cu dizabilități 
cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.4.3. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.5. Copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.5.1., 
2.3.1.5.2., 2.3.1.5.3. 

2.3.1.5.1. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii severe din numărul total de copii cu dizabilități 
cu vîrste 5-6(7) ani 
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2.3.1.5.2. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii moderate din numărul total de copii cu 
dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.5.3. cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii ușoare din numărul total de copii cu dizabilități 
cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.6. Copii cu dizabilități de văz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.6.1., 
2.3.1.6.2., 2.3.1.6.3. 

2.3.1.6.1. cu dizabilități de văz severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.6.2. cu dizabilități de văz moderate   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.6.3. cu dizabilități de văz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.7. Copii cu deficiențe de auz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.7.1., 
2.3.1.7.2., 2.3.1.7.3. 

2.3.1.7.1. cu deficiențe de auz severe   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.7.2. cu deficiențe de auz moderate   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.7.3. cu deficiențe de auz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.8. Copii cu tulburări de limbaj, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.8.1., 
2.3.1.8.2., 2.3.1.8.3. 

2.3.1.8.1. cu tulburări de limbaj severe   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.8.2. cu tulburări de limbaj moderate   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.8.3. cu tulburări de limbaj ușoare   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.9. Copii cu dizabilități asociate, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.9.1., 
2.3.1.9.2., 2.3.1.9.3. 

2.3.1.9.1. cu dizabilități asociate severe 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate severe 
din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.3.1.4.1., 
2.3.1.5.1., 2.3.1.6.1., 2.3.1.7.1., 2.3.1.8.1. 

2.3.1.9.2. cu dizabilități asociate moderate 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate 
moderate din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 5-
6(7) ani. Categoria respectivă nu se include la pozițiile 
2.3.1.4.2., 2.3.1.5.2., 2.3.1.6.2., 2.3.1.7.2., 2.3.1.8.2. 

2.3.1.9.3. cu dizabilități asociate ușoare 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate ușoare 
din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.3.1.4.3., 
2.3.1.5.3., 2.3.1.6.3., 2.3.1.7.3., 2.3.1.8.3. 

2.3.1.10. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, evaluați de Serviciul de 
Asistență Psihopedagogică (SAP) 

  

Se va indica numărul de copii evaluați de SAP din numărul 
total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.11. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, asistați în Centrul de resurse 
pentru educația incluzivă (CREI) 

  

Se va indica numărul de copii asistați în CREI din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.12. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, asistați de cadrul didactic de 
sprijin (CDS) 

  

Se va indica numărul de copii asistați de CDS din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.13. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, asistați de psiholog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de psiholog din numărul 
total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.14. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, asistați de logoped 

  
Se va indica numărul de copii asistați de logoped din numărul 
total de copii cu tulburări de limbaj cu vîrste 5-6(7) ani 
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2.3.1.17. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, beneficiari de transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de transport 
specializat din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.3.2. Copii cu vîrste 5-6(7) ani plasați  în 
servicii substitutive familiei 
biologice, inclusiv în: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.2.1.-2.3.2.4. 

2.3.2.1. Centre de plasament temporar   
Se va indica numărul de copii plasați în Centre de plasament 
temporar din numărul total de copii cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.2.2. Case de copii de tip familial (CCTF)   
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF din numărul total 
de copii cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.2.3. Asistență parentală profesionistă 
(APP) 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP din numărul total 
de copii cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.2.4. Sub tutelă   
Se va indica numărul de copii plasați sub tutelă din numărul 
total de copii cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.3. Copii cu vîrste 5-6(7) ani care 
beneficiază de servicii sociale, 
inclusiv în:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.3.1.-2.3.3.4. 

2.3.3.1. Centre de zi   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de zi din numărul total de copii cu vîrste 5-6(7) ani  

2.3.3.2. Centre comunitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre comunitare din numărul total de copii cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.3.3.3. Centre de reabilitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de reabilitare din numărul total de copii cu vîrste 5-
6(7) ani 

2.3.3.4. Serviciul social Asistență Personală 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciul 
social Asistență Personală din numărul total de copii cu vîrste 
5-6(7) ani 

2.4. Copii cu vîrste (6)7-10 ani în 
instituție, din ei:   

Se va indica numărul de copii cu vîrste (6)7-10 ani (treapta 
primară) în instituție 
Notă: Grupa de vîrstă 6(7)-10 ani include toți copiii care nu 
ating vîrsta de 11 ani pînă la data de 01.01.2015 

2.4.1. Copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-
10 în instituție, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.1., 2.4.1.2, 
2.4.1.3. 

2.4.1.1. Copii cu dizabilități severe 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.4.1., 
2.4.1.5.1., 2.4.1.6.1., 2.4.1.7.1., 2.4.1.8.1., 2.4.1.9.1. 

2.4.1.2. Copii cu dizabilități moderate 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.4.2., 
2.4.1.5.2., 2.4.1.6.2., 2.4.1.7.2., 2.4.1.8.2., 2.4.1.9.2. 

2.4.1.3. Copii cu dizabilități ușoare 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.4.3., 
2.4.1.5.3., 2.4.1.6.3., 2.4.1.7.3., 2.4.1.8.3., 2.4.1.9.3. 

2.4.1.4. Copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare, 
inclusiv: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.4.1., 
2.4.1.4.2., 2.4.1.4.3. 

2.4.1.4.1. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare severe din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.4.2. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare moderate din numărul total de copii cu dizabilități 
cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.4.3. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.5. Copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii, inclusiv 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatori 2.4.1.5.1., 
2.4.1.5.2., 2.4.1.5.3. 
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2.4.1.5.1. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii severe din numărul total de copii cu dizabilități 
cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.5.2. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii moderate din numărul total de copii cu 
dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.5.3. cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii ușoare din numărul total de copii cu dizabilități 
cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.6. Copii cu dizabilități de văz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.6.1., 
2.4.1.6.2., 2.4.1.6.3. 

2.4.1.6.1. cu dizabilități de văz severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.6.2. cu dizabilități de văz moderate   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.6.3. cu dizabilități de văz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.7. Copii cu deficiențe de auz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.7.1., 
2.4.1.7.2., 2.4.1.7.3. 

2.4.1.7.1. cu deficiențe de auz severe   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.7.2. cu deficiențe de auz moderate   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.7.3. cu deficiențe de auz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.8. Copii cu tulburări de limbaj, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.8.1., 
2.4.1.8.2., 2.4.1.8.3. 

2.4.1.8.1. cu tulburări de limbaj severe   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.8.2. cu tulburări de limbaj moderate   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.8.3. cu tulburări de limbaj ușoare   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.9. Copii cu dizabilități asociate, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.9.1., 
2.4.1.9.2., 2.4.1.9.3. 

2.4.1.9.1. cu dizabilități asociate severe 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate severe 
din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.4.1.4.1., 
2.4.1.5.1., 2.4.1.6.1., 2.4.1.7.1., 2.4.1.8.1. 

2.4.1.9.2. cu dizabilități asociate moderate 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate 
moderate din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 
(6)7-10 ani. Categoria respectivă nu se include la pozițiile 
2.4.1.4.2., 2.4.1.5.2., 2.4.1.6.2., 2.4.1.7.2., 2.4.1.8.2. 

2.4.1.9.3. cu dizabilități asociate ușoare 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate ușoare 
din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.4.1.4.3., 
2.4.1.5.3., 2.4.1.6.3., 2.4.1.7.3., 2.4.1.8.3. 

2.4.1.10. Copii cu dizabilități, cu vîrste 6(7)-
10 ani, evaluați de Serviciul de 
Asistență Psihopedagogică (SAP) 

  

Se va indica numărul de copii evaluați de SAP din numărul 
total de copii cu dizabilități cu vîrste 6(7)-10 ani 

2.4.1.11. Copii cu dizabilități, cu vîrste 6(7)-
10 ani, care învață în bază de Plan 
educațional individualizat (PEI) 

  

Se va indica numărul de copii cu vîrste (6)7-10 ani din 
instituție pentru care a fost elaborat și se realizează PEI 

2.4.1.12. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, asistați în Centrul de 
resurse pentru educația incluzivă 
(CREI) 

  

Se va indica numărul de copii asistați în CREI din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 
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2.4.1.13. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, asistați de cadrul didactic 
de sprijin (CDS) 

  

Se va indica numărul de copii asistați de CDS din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.14. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, asistați de psiholog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de psiholog din numărul 
total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.15. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, asistați de logoped 

  
Se va indica numărul de copii asistați de logoped din numărul 
total de copii cu tulburări de limbaj cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.18. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, care necesită transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii care necesită transport 
specializat (copiii care nu se pot deplasa independent la și de 
la instituție) din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-
10 ani 

2.4.1.19. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, beneficiari de transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de transport 
specializat din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 
ani 

2.4.1.20. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, beneficiari de meditație 

  
Se va indica numărul de copii beneficiari de meditație din 
numărul de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.21. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, cu instruire la domiciliu 

  
Se va indica numărul de copii cu instruire la domiciliu din 
numărul de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.2. Copii cu vîrste 6(7)-10 ani plasați  
în servicii substitutive familiei 
biologice, inclusiv în: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.2.1.-2.4.2.4. 

2.4.2.1. Centre de plasament temporar   
Se va indica numărul de copii plasați în Centre de plasament 
temporar din numărul total de copii cu vîrste 6(7)-10 ani 

2.4.2.2. Case de copii de tip familial (CCTF)   
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF din numărul total 
de copii cu vîrste 6(7)-10 ani 

2.4.2.3. Asistență parentală profesionistă 
(APP) 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP din numărul total 
de copii cu vîrste 6(7)-10 ani 

2.4.2.4. Sub tutelă   
Se va indica numărul de copii plasați sub tutelă din numărul 
total de copii cu vîrste 6(7)-10 ani 

2.4.3. Copii cu vîrste 6(7)-10 ani care 
beneficiază de servicii sociale, 
inclusiv în:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.3.1.-2.4.3.4. 

2.4.3.1. Centre de zi   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de zi din numărul total de copii cu vîrste 6(7)-10 ani  

2.4.3.2. Centre comunitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre comunitare din numărul total de copii cu vîrste 6(7)-10 
ani 

2.4.3.3. Centre de reabilitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de reabilitare din numărul total de copii cu vîrste 6(7)-
10 ani 

2.4.3.4. Serviciul social Asistență Personală 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciul 
social Asistență Personală din numărul total de copii cu vîrste 
6(7)-10 ani 

III. Resursele umane 
3.1. Cadre de conducere  

3.1.1. Cadre de conducere, inclusiv: 0 Se va indica numărul cadrelor de conducere din instituție 

3.1.1.1. Cu studii superioare   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu studii 
superioare 

3.1.1.2. Cu studii superioare nefinisate   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu studii 
superioare nefinisate 

3.1.1.3. Cu studii medii de specialitate   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu studii medii de 
specialitate 

3.1.2.1. Calificare profesională 
  

Se va indica numărul cadrelor de conducere cu calificare 
(licență, masterat) în Pedagogie, Psihopedagogie, Științe ale 
educației 

3.1.3.1. Vechime în funcția de conducere, 
pînă la 5 ani 

  
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu vechime în 
funcția de conducere pînă la 5 ani 

3.1.3.2. Vechime în funcția de conducere, 
5-10 ani 

  
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu vechime în 
funcția de conducere de 5 -10 ani 
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3.1.3.3. Vechime în funcția de conducere, 
10 ani și mai mult 

  
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu vechime în 
funcția de conducere de 10 ani și mai mult 

3.1.3.4. Vîrstă pensionară   
Se va indica numărul cadrelor de conducere de vîrstă 
pensionară 

3.1.4. Grad managerial, total, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 3.1.4.1., 3.1.4.2., 
3.1.4.3 

3.1.4.1. doi   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu grad 
managerial doi 

3.1.4.2. unu   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu grad 
managerial unu 

3.1.4.3. superior   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu grad 
managerial superior 

3.1.4.4. fără grad   
Se va indica numărul cadrelor de conducere fără grad 
managerial 

3.1.5.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica numărul cadrelor de conducere care au realizat 
cursuri de formare continuă în domeniul EI de durată diferită 
oferite de IȘE, universități, ONG-uri 

3.1.5.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica numărul cadrelor de conducere care au realizat 
cursuri de formare continuă de durată diferită, oferite de 
autoritățile/instituțiile locale 

3.2. Cadre didactice 

3.2.1. Cadre didactice 0 Se va indica numărul cadrelor didactice din instituție 

3.2.1.1. Cu studii superioare   Se va indica numărul cadrelor didactice cu studii superioare 

3.2.1.2. Cu studii superioare nefinisate   
Se va indica numărul cadrelor didactice cu studii superioare 
nefinisate 

3.2.1.3. Cu studii medii de specialitate   
Se va indica numărul cadrelor didactice cu studii medii de 
specialitate 

3.2.2.1. Calificare profesională   
Se va indica numărul cadrelor didactice cu calificare (licență, 
masterat) în Pedagogie, Psihopedagogie, Științe ale educației 

3.2.3.1. Vechime în muncă pedagogică, 
pînă la 5 ani 

  
Se va indica numărul cadrelor didactice cu vechime în muncă 
pedagogică pînă la 5 ani 

3.2.3.2. Vechime în muncă pedagogică, 5-
10 ani 

  
Se va indica numărul cadrelor didactice cu vechime în muncă 
pedagogică de 5-10 ani 

3.2.3.3. Vechime în muncă pedagogică, 10-
15 ani  

  
Se va indica numărul cadrelor didactice cu vechime în muncă 
pedagogică de 10-15 ani 

3.2.3.4. Vechime în muncă pedagogică, 15 
ani și mai mult 

  
Se va indica numărul cadrelor didactice cu vechime în muncă 
pedagogică de 15 ani și mai mult 

3.2.3.5. Vîrstă pensionară   Se va indica numărul cadrelor didactice de vîrstă pensionară 

3.2.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular 

  
Se va indica numărul cadrelor didactice angajate permanent, 
inclusiv, în bază de contract pe durată determinată 

3.2.4.2. prin cumul   Se va indica numărul cadrelor didactice angajate prin cumul 

3.2.5. Grad didactic, total, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 3.2.5.1., 3.2.5.2., 
3.2.5.3 

3.2.5.1. doi   Se va indica numărul cadrelor didactice cu grad didactic doi 

3.2.5.2. unu   Se va indica numărul cadrelor didactice cu grad didactic unu 

3.2.5.3. superior   
Se va indica numărul cadrelor didactice cu grad didactic 
superior 

3.2.5.4. fără grad   Se va indica numărul cadrelor didactice fără grad didactic 

3.2.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica numărul cadrelor didactice care au realizat 
cursuri de formare continuă în domeniul EI de durată diferită 
oferite de IȘE, universități, ONG-uri 

3.2.6.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica numărul cadrelor didactice care au realizat 
cursuri de formare continuă de durată diferită, oferite de 
autoritățile/instituțiile locale 

3.3. Personal didactic de suport educațional - Cadru didactic de sprijin 

3.3.1. Cadru didactic de sprijin (CDS) 0 Se va indica numărul de CDS din instituție 

3.3.1.1. Cu studii superioare   Se va indica numărul CDS cu studii superioare 
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3.3.1.2. Cu studii superioare nefinisate   Se va indica numărul CDS cu studii superioare nefinisate 

3.3.1.3. Cu studii medii de specialitate   Se va indica numărul CDS cu studii medii de specialitate 

3.3.2.1. Calificare profesională   
Se va indica numărul cadrelor didactice cu calificare (licență, 
masterat) în Pedagogie, Psihopedagogie, Științe ale educației 

3.3.3.1. Vechime în muncă pedagogică, 
pînă la 5 ani 

  
Se va indica numărul CDS cu vechime în muncă pedagogică 
pînă la 5 ani 

3.3.3.2. Vechime în muncă pedagogică, 5-
10 ani 

  
Se va indica numărul CDS cu vechime în muncă pedagogică de 
5-10 ani 

3.3.3.3. Vechime în muncă pedagogică, 10-
15 ani  

  
Se va indica numărul CDS cu vechime în muncă pedagogică de 
10-15 ani 

3.3.3.4. Vechime în muncă pedagogică, 15 
ani și mai mult 

  
Se va indica numărul CDS cu vechime în muncă pedagogică de 
15 ani și mai mult 

3.3.3.5. Vîrstă pensionară   Se va indica numărul CDS de vîrstă pensionară 

3.3.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular 

  
Se va indica numărul CDS angajate permanent, inclusiv, în 
bază de contract pe durată determinată 

3.3.4.2. prin cumul   Se va indica numărul CDS angajate prin cumul 

3.3.5. Grad didactic, total, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 3.3.5.1., 3.3.5.2., 
3.3.5.3 

3.3.5.1. doi   Se va indica numărul CDS cu grad didactic doi 

3.3.5.2. unu   Se va indica numărul CDS cu grad didactic unu 

3.3.5.3. superior   Se va indica numărul CDS cu grad didactic superior 

3.3.5.4. fără grad   Se va indica numărul CDS fără grad didactic 

3.3.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica numărul CDS care au realizat cursuri de formare 
continuă în domeniul EI de durată diferită oferite de IȘE, 
universități, ONG-uri 

3.3.6.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica numărul CDS care au realizat cursuri de formare 
continuă de durată diferită, oferite de autoritățile/instituțiile 
locale 

3.4. Personal didactic de suport educațional - Psiholog 

3.4.1. Psiholog   
Se va indica 1, dacă în instituție este  angajat psiholog și 0, 
dacă  nu este   

3.4.1.1. Cu studii superioare   
Se va indica 1, dacă psihologul are studii superioare și 0, dacă  
nu are  

3.4.1.2. Cu studii superioare nefinisate   
Se va indica 1, dacă psihologul are studii superioare nefinisate 
și 0, dacă  nu are  

3.4.1.3. Cu studii medii de specialitate   
Se va indica 1, dacă psihologul are studii medii de specialitate 
și 0, dacă nu are  

3.4.2.1. Calificare profesională 
  

Se va indica 1, dacă psihologul are calificare (diplomă de 
licență, masterat) în Psihologie/Psihopedagogie și 0, dacă are 
altă calificare 

3.4.3.1. Vechime în muncă, pînă la 5 ani   
Se va indica 1, dacă psihologul are vechime în muncă pînă la 5 
ani și 0, dacă  nu are  

3.4.3.2. Vechime în muncă, 5-10 ani   
Se va indica 1, dacă psihologul are vechime în muncă de 5 -10 
ani și 0, dacă nu are  

3.4.3.3. Vechime în muncă, 10-15 ani    
Se va indica 1, dacă psihologul are vechime în muncă de 10-15 
ani și 0, dacă nu are  

3.4.3.4. Vechime în muncă, 15 ani și mai 
mult 

  
Se va indica 1, dacă psihologul are vechime în muncă de 15 
ani și mai mult și 0, dacă nu are  

3.4.3.5. Vîrstă pensionară   
Se va indica 1, dacă psihologul este de vîrstă pensionară și 0, 
dacă  nu este  

3.4.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular   

Se va indica 1, dacă psihologul este angajat permanent, 
inclusiv, în bază de contract pe durată determinată și 0, dacă  
nu este 

3.4.4.2. prin cumul   
Se va indica 1, dacă psihologul este angajat prin cumul și 0, 
dacă  nu este  

3.4.5. Grad didactic, inclusiv:   
Se va indica 1, dacă psihologul deține grad didactic și 0, dacă 
psihologul nu deține grad didactic 

3.4.5.1. doi   
Se va indica 1, dacă psihologul deține gradul didactic doi și 0, 
dacă psihologul nu deține gradul didactic doi 
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3.4.5.2. unu   
Se va indica 1, dacă psihologul deține gradul didactic unu și 0, 
dacă psihologul nu deține gradul didactic unu 

3.4.5.3. superior   
Se va indica 1, dacă psihologul deține gradul didactic superior 
și 0, dacă psihologul nu deține gradul didactic superior 

3.4.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica 1, dacă psihologul a realizat cursuri de formare 
continuă în domeniul EI de durată diferită, și 0, dacă nu a 
realizat 

3.4.6.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica 1, dacă psihologul a realizat cursuri de formare 
continuă de durată diferită, oferite de autoritățile/instituțiile 
locale și 0, dacă nu a realizat 

3.5. Personal didactic de suport educațional - Logoped 

3.5.1. Logoped   
Se va indica 1, dacă în instituție este  angajat logoped și 0, 
dacă nu este  

3.5.1.1. Cu studii superioare   
Se va indica 1, dacă logopedul are studii superioare și 0, dacă  
nu are  

3.5.1.2. Cu studii superioare nefinisate   
Se va indica 1, dacă logopedul are studii superioare nefinisate 
și 0, dacă nu are  

3.5.1.3. Cu studii medii de specialitate   
Se va indica 1, dacă logopedul are studii medii de specialitate 
și 0, dacă  nu are  

3.5.2.1. Calificare profesională 
  

Se va indica 1, dacă logopedul are calificare (diplomă de 
licență, masterat) în Psihopedagogie și 0, dacă are altă 
calificare 

3.5.3.1. Vechime în muncă, pînă la 5 ani   
Se va indica 1, dacă logopedul are vechime în muncă pînă la 5 
ani și 0, dacă  nu are  

3.5.3.2. Vechime în muncă, 5-10 ani   
Se va indica 1, dacă logopedul are vechime în muncă de 5 -10 
ani și 0, dacă  nu are  

3.5.3.3. Vechime în muncă, 10-15 ani    
Se va indica 1, dacă logopedul are vechime în muncă de 10-15 
ani și 0, dacă nu are  

3.5.3.4. Vechime în muncă, 15 ani și mai 
mult 

  
Se va indica 1, dacă logopedul are vechime în muncă de 15 ani 
și mai mult și 0, dacă nu are 

3.5.3.5. Vîrstă pensionară   
Se va indica 1, dacă logopedul este de vîrstă pensionară și 0, 
dacă  nu este  

3.5.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular   

Se va indica 1, dacă logopedul este angajat permanent, 
inclusiv, în bază de contract pe durată determinată și 0, dacă 
nu este 

3.5.4.2. prin cumul   
Se va indica 1, dacă logopedul este angajat prin cumul și 0, 
dacă  nu este  

3.5.5. Grad didactic, inclusiv:   
Se va indica 1, dacă logopedul deține grad didactic și 0, dacă 
logopedul nu deține grad didactic 

3.5.5.1. doi   
Se va indica 1, dacă logopedul deține gradul didactic doi și 0, 
dacă logopedul nu deține gradul didactic doi 

3.5.5.2. unu   
Se va indica 1, dacă logopedul deține gradul didactic unu și 0, 
dacă logopedul nu deține gradul didactic unu 

3.5.5.3. superior   
Se va indica 1, dacă logopedul deține gradul didactic superior 
și 0, dacă logopedul nu deține gradul didactic superior 

3.5.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica 1, dacă logopedul a realizat cursuri de formare 
continuă în domeniul EI de durată diferită, oferite de IȘE, 
universități, ONG-uri și 0, dacă nu a realizat 

3.5.6.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica 1, dacă logopedul a realizat cursuri de formare 
continuă de durată diferită, oferite de autoritățile/instituțiile 
locale și 0, dacă nu a realizat 

3.8. Personal nondidactic 

3.8.1. Asistent medical   
Se va indica 1, dacă instituția are angajat asistent medical și 0, 
dacă  nu are  

3.8.1.1. Vechime în muncă, pînă la 5 ani   
Se va indica 1, dacă asistentul medical are vechime în muncă 
de pînă la 5 ani și 0, dacă nu are 

3.8.1.2. Vechime în muncă, 5-10 ani   
Se va indica 1, dacă asistentul medical are vechime în muncă 
de 5-10 ani și 0, dacă nu are 

3.8.1.3. Vechime în muncă, 10-15 ani și mai 
mult 

  
Se va indica 1, dacă asistentul medical are vechime în muncă 
de 10-15 ani și 0, dacă nu are 
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3.8.1.3. Vechime în muncă, 15 ani și mai 
mult 

  
Se va indica 1, dacă asistentul medical are vechime în muncă 
de 15 ani și mai mult și 0, dacă nu are 

3.8.1.4. Vîrstă pensionară   
Se va indica 1, dacă  asistentul medical este de vîrstă 
pensionară și 0, dacă  nu este  

3.8.2.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular   

Se va indica 1, dacă asistentul medical este angajat 
permanent, inclusiv, în bază de contract pe durată 
determinată și 0, dacă nu este 

3.8.2.2. prin cumul   
Se va indica 1, dacă asistentul medical este angajat prin cumul 
și 0, dacă nu este 

3.9. Personal nondidactic 

3.9.1. Kinetoterapeut/instructor 
gimnastică curativă 

  
Se va indica 1, dacă instituția are angajat kinetoterapeut și 0, 
dacă  nu are  

3.9.1.1. Calificare profesională   
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul are formare inițială în 
domeniu și 0, dacă nu are 

3.9.2.1. Vechime în muncă, pînă la 5 ani   
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul are vechime în muncă 
de pînă la 5 ani și 0, dacă nu are 

3.9.2.2. Vechime în muncă, 5-10 ani   
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul are vechime în muncă 
de 5-10 ani și 0, dacă nu are 

3.9.2.3. Vechime în muncă, 10-15 ani    
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul are vechime în muncă 
de 10-15 ani și 0, dacă nu are 

3.9.2.3. Vechime în muncă, 15 ani și mai 
mult 

  
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul are vechime în muncă 
de 15 ani și mai mult și 0, dacă nu are 

3.9.2.4. Vîrstă pensionară   
Se va indica 1, dacă  kinetoterapeutul este de vîrstă 
pensionară și 0, dacă  nu este  

3.9.3.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular   

Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul este angajat permanent, 
inclusiv, în bază de contract pe durată determinată și 0, dacă 
nu este 

3.9.3.2. prin cumul   
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul este angajat prin cumul 
și 0, dacă nu este 

3.10. Personal auxiliar 

3.10.1. Personal auxiliar în instituție în 
total, inclusiv:  0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 3.10.1.1. și 
3.10.1.2. 

3.10.1.1. personal de îngrijire care lucrează 
direct cu copiii (ajutori de 
educator, dădace), din acesta: 

  

Se va indica numărul total de ajutori de educator, dădace care 
lucrează în instituție 

3.10.1.1.1. de vîrstă pensionară   
Se va indica numărul de ajutori de educator, dădace de vîrstă 
pensionară, din numărul total 

3.10.1.2. alte categorii de personal auxiliar   
Se va indica numărul altor angajați care se încadrează în 
categoria de personal auxiliar 

IV. Structuri și servicii de suport (de educație incluzivă) la nivel instituțional 

4.1. Comisia multidisciplinară 
intrașcolară (CMI) 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

4.2. Echipa/echipele care elaborează și 
implementează Planul educațional 
individualizat (PEI) 

  

Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

4.3. Centrul de resurse pentru educația 
incluzivă (CREI) 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

4.4. Cadrul didactic de sprijin (CDS)   Se va indica numărul de unități de CDS în instituție 

V. Baza materială 
5.1. Caracteristica generală a imobilului 

5.1.1. Blocul/blocurile de studii   
Se va indica: 1 - dacă imobilul are un bloc; 2 - dacă imobilul 
are 2 blocuri; 3 - dacă imobilul are 3 și mai multe blocuri 

5.1.2. Tipul   Se va indica: 1 - clădire/clădiri tip; 2 - clădire/clădiri adaptate 

5.1.3. Nivele   
Se va indica: 1 - un nivel; 2 - două nivele; 3 - trei și mai multe 
nivele 

5.1.5.1. Spații, inclusiv: 
săli de ocupații separate 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.2. dormitoare separate   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 
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5.1.5.3. bloc alimentar   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.4. cabinet asistență medicală   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.5. sală sport   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.8. sală festivități   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.9. cabinet metodic   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.10. centru de resurse   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.11. cabinet psihologic   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.12. cabinet logopedic   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.13. cabinet terapii speciale   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.14. WC/grup sanitar - în incinta   
instituției 

  
Se va indica: 2 - dacă există și functionează; 1 - daca exista și 
nu functionează; 0 - dacă nu există 

5.1.5.15. WC/grup sanitar - în afara 
instituției 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.16. teren de joc   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.17. spații neutilizate   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.2. Reparații capitale (perioada de referință – ultimii 7 ani) 

5.2.1. Integral   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.2. Bloc/blocuri de studii   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.4. Bloc alimentar   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.7. Acoperiș   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.8. Geamuri    Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.9. Uși   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.10. Sistem de încălzire   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.11. Sistem de canalizare   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.12. Apeduct   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.13. Grup sanitar   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.3. Apeduct, canalizare, sistem de încălzire 

5.3.1. Apeduct   Se va indica: 1 – centralizat; 2 - al instituției 

5.3.2. Canalizare   Se va indica: 1 – centralizată; 2 - a instituției 

5.3.3. Sistemul de încălzire   Se va indica: 1 – centralizat; 2 - autonom 

5.3.4. Agent termic   
Se va indica: 1 - gaze naturale; 2 – cărbune; 3 – biomasă; 4 - 
sobe 

5.3.5. Asigurarea cu apă caldă a blocului 
alimentar 

  
Se va indica: 1 - dacă este apă caldă; 0 - dacă nu este apă 
caldă 

5.3.6. Asigurarea cu apă caldă a grupului 
sanitar 

  
Se va indica: 1 - dacă este apă caldă; 0 - dacă nu este apă 
caldă 

5.4. Adaptări 

5.4.1. Mobilier adaptat vîrstei și nevoilor 
copiilor cu dizabilități 

  
Se va indica: 2 - totalmente adaptat; 1 - parțial adaptat; 0 - 
neadaptat 

5.4.2. Pante adaptate nevoilor copiilor cu 
dizabilități 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.4.3. Scări adaptate nevoilor copiilor cu 
dizabilități 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.4.4. Grupuri sanitare adaptate nevoilor 
copiilor cu dizabilități 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5. Dotări, echipamente, utilaje în instituție 

5.5.1. Calculatoare   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.2. Conectare internet   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.3. Pagina web   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.4. Copiator   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.5. Imprimantă   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.6. Scaner   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.7. Proiector   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.8. Tablă interactivă   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.9. Telefon   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 
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5.6. Spații, dotări, echipamente, utilaje în Centrul de resurse pentru educația incluzivă 

5.6.1. Spații    Se va indica: 1 - o sală; 2 - două săli; 3 - trei și mai multe 

5.6.2. Mobilier (mese, scaune) pentru 
lucrul cu copiii 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.3. Canapea    Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.4. Fotolii   
Se va indica: 0 - dacă nu există nici un fotoliu; 1 - dacă există 
un fotoliu; 2 - dacă există două fotolii 

5.6.5. Calculatoare   
Se va indica: 0 - nici un calculator; 1 - un calculator 
2 - două calculatoare; 3 - trei și mai multe calculatoare 

5.6.6. Conexiune Internet   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.7. Imprimantă   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.8. Scaner   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.9. Proiector   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.10. Tablă interactivă   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.11. Tablă simplă   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.12. Flipchart   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.13. Literatură metodică, de 
specialitate  

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.14. Literatură pentru copii   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.15. Materiale didactice    Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.16. Jocuri dezvoltative   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.17. Echipament sportiv   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.18. Set logopedic   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

VI. Parteneriate socio-educaționale la nivel instituțional 
6.1. Instituții, organizații partenere 

6.1.1. Parteneriate cu Asociația Părinților 
și Pedagogilor 

  
Se va indica 1, dacă există Asociația Părinților și Pedagogilor și 
0, dacă nu există 

6.1.2. Cu alte organizații 
neguvernamentale locale 

  
Se va indica 1, dacă instituția are parteneriate cu alte 
organizații neguvernamentale locale și 0, dacă  nu are  

6.1.3. Cu organizații neguvernamentale 
naționale 

  
Se va indica 1, dacă instituția are parteneriate cu organizații 
neguvernamentale naționale și 0, dacă nu are 

6.1.4. Cu organizații neguvernamentale 
internaționale 

  
Se va indica 1, dacă instituția are   parteneriate cu organizații 
neguvernamentale internaționale și 0, dacă nu are  

6.2. Forme de colaborare 

6.2.1. Proiecte implementate în 
domeniul EI, inclusiv: cu Asociația 
Părinților și Pedagogilor 

  

Se va indica: 1 - un proiect; 2 - două proiecte; 3 - trei și mai 
multe proiecte 

6.2.2. cu alte organizații 
neguvernamentale locale 

  
Se va indica: 1 - un proiect; 2 - două proiecte; 3 - trei și mai 
multe proiecte 

6.2.3. cu organizații neguvernamentale 
naționale 

  
Se va indica: 1 - un proiect; 2 - două proiecte; 3 - trei și mai 
multe proiecte 

6.2.4. cu organizații neguvernamentale 
internaționale 

  
Se va indica: 1 - un proiect; 2 - două proiecte; 3 - trei și mai 
multe proiecte 

6.2.5. Sponsorizări   
Se va indica: 1 - un proiect; 2 - două proiecte; 3 - trei și mai 
multe proiecte 

6.2.6. Dotări   
Se va indica: 1 - un proiect; 2 - două proiecte; 3 - trei și mai 
multe proiecte 

VII. Asigurarea financiară a dezvoltării educației incluzive la nivel instituțional 

Nr. 
crt. 

Structuri/servicii/procurări 
 finanțate 
 
 
 
           
 
                  Cheltuieli efectuate 
(în lei) 

Surse financiare pe anii bugetari 2013, 2014 

Bugetul 
raional 

Bugetul 
instituțiilor 
(secundare, 

terțiare) 

Componenta 
raională 
pentru 

învățămînt 

Fondul 
EI 

Proiecte 
Alte 

surse 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4
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1. Cost  creare  CREI, total 
inclusiv: 

                        

1.1. Renovare spațiu                         

1.2. Dotare echipament /utilaj                         

1.3. Dotare mobilier                         

2. Cost funcționare CREI, 
total, inclusiv: 

                        

2.1. Întreținere (servicii, 
reparații curente) 

                        

2.2. Procurare materiale 
didactice, literatură pentru 
personal 

                        

2.3. Procurare materiale 
didactice, literatură pentru 
copii 

                        

2.4. Procurare jocuri, jucării                         

2.5. Procurare consumabile                         

2.6. Instruire personal                         

3. Salarizare                          

3.1. Salarizare CDS                         

3.2. Salarizare educator / 
meditație EI 

                        

 

Chestionar  
pentru cartografierea serviciilor educaționale la nivelul instituției de învățămînt preuniversitar –  

Școală primară, Gimnaziu, Liceu 
 

Stimați respondenți,  
Datele din prezentul Chestionar sunt colectate în scopul cartografierii serviciilor educaționale la nivel instituțional și 

vor fi utilizate ulterior la elaborarea hărții serviciilor educaționale a raionului. Pentru completarea corectă a 
chestionarului, Vă recomandăm să examinați Instrucțiunile privind completarea chestionarelor pentru realizarea 
cartografierii serviciilor educaționale la nivel de instituție (Anexa 3 la Metodologia de cartografiere și elaborare a 

hărții serviciilor educaționale). 
 

Raionul: selectați raionul din listă 

 (se va indica denumirea raionului) 

Localitatea:   

 (se va indica denumirea localității) 

Instituția:   

 
(se va indica denumirea instituției) 

 

I. Informații generale instituție 

Nr. crt. Indicatori Nr. Explicație 

1.1. Tipul   
Se va indica cifra corespunzătoare tipului 
  5 - Școală primară; 6 - Gimnaziu; 7 - Liceu 

1.2. Niveluri de învățămînt 

  

Se va indica cifra corespunzătoare nivelului: 
0 - Nu oferă programe educaționale; 1 - Preșcolar; 2 - Preșcolar, 
primar; 3 - Preșcolar (pregătirea obligatorie pentru școală), 
Primar; 4 - Preșcolar (pregătirea obligatorie pentru școală), 
Primar, Gimnazial; 5 - Preșcolar (pregătirea obligatorie pentru 
școală), Primar, Gimnazial, Liceal; 6 - Primar; 7 - Primar, 
Gimnazial; 8 - Primar, Gimnazial, Liceal; 9 - Gimnazial; 10 - 
Gimnazial, Liceal; 11 - Liceal 

1.3. Limba de instruire   
Se va indica cifra corespunzătoare limbii de instruire 
1 - Limba română; 2 - Limba rusă; 3 - Mixtă 

1.4. Statutul   
Se va indica cifra corespunzătoare statutului (se va indica doar o 
singură variantă): 
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1 - Școală de circumscripție; 2 - Școală mică; 3 - Școală mică ce 
nu poate fi închisă; 4 - Școală care nu are statut special 

1.5. Schimburi   
Se va indica cifra corespunzătoare: 
1 - Un schimb; 2 - Două schimburi 

1.6. Ordonator de buget 
  

Se va indica cifra corespunzătoare: 1 - dacă instituția este 
ordonator secundar de buget; 2 - dacă instituția este ordonator 
terțiar de buget 

1.7. Capacitatea instituțională 

  

Se va indica cifra corespunzătoare capacității: 
1 - Pînă la 50 de copii; 2 - 50-100 de copii; 3 - 100-200 de copii; 4 
- 200-300 de copii; 5 - 300-400 de copii; 6 - 400-500 de copii; 7 - 
500-600 de copii; 8 - 600-700 de copii; 9 - 700-800 de copii; 10 -  
800-900 de copii; 11 - Peste 900 de copii 

1.9. Nr. săli de clasă conform capacității 
instituționale 

  
Se va indica numărul de săli de clasă în instituție 

II. Informații generale copii 
2. Total copii cu vîrste 5-(6)7-18 ani în 

instituție, din ei: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. 

2.0.2. Nr. clase   Se va indica numărul de clase de elevi constituite în instituție 

2.3. Copii cu vîrste 5-6(7) ani în 
instituție, din ei:   

Se va indica numărul de copii cu vîrste 5-6(7) ani în instituție 
Notă: Grupa de vîrstă 5-6(7) ani include toți copiii care nu ating 
vîrsta de 7(8) ani pînă la data de 01.01.2015 

2.3.1. Copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) 
în instituție, inclusiv: 

0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.3.1.1., 2.3.1.2, 2.3.1.3. 

2.3.1.1. Copii cu dizabilități severe 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.3.1.4.1., 2.3.1.5.1., 2.3.1.6.1., 
2.3.1.7.1., 2.3.1.8.1., 2.3.1.9.1. 

2.3.1.2. Copii cu dizabilități moderate 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.3.1.4.2., 2.3.1.5.2., 2.3.1.6.2., 
2.3.1.7.2., 2.3.1.8.2., 2.3.1.9.2. 

2.3.1.3. Copii cu dizabilități ușoare 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.3.1.4.3., 2.3.1.5.3., 2.3.1.6.3., 
2.3.1.7.3., 2.3.1.8.3., 2.3.1.9.3. 

2.3.1.4. Copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare, 
inclusiv: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.3.1.4.1., 2.3.1.4.2., 2.3.1.4.3. 

2.3.1.4.1. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare severe din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 
5-6(7) ani 

2.3.1.4.2. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.4.3. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.5. Copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii, inclusiv: 

0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.3.1.5.1., 2.3.1.5.2., 2.3.1.5.3. 

2.3.1.5.1. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
severe din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.3.1.5.2. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-
6(7) ani 

2.3.1.5.3. cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.3.1.6. Copii cu dizabilități de văz, inclusiv: 0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.3.1.6.1., 2.3.1.6.2., 2.3.1.6.3. 

2.3.1.6.1. cu dizabilități de văz severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.6.2. cu dizabilități de văz moderate   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz moderate din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 
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2.3.1.6.3. cu dizabilități de văz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.7. Copii cu deficiențe de auz, inclusiv: 0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.3.1.7.1., 2.3.1.7.2., 2.3.1.7.3. 

2.3.1.7.1. cu deficiențe de auz severe   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.7.2. cu deficiențe de auz moderate   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz moderate din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.7.3. cu deficiențe de auz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.8. Copii cu tulburări de limbaj, 
inclusiv: 

0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.3.1.8.1., 2.3.1.8.2., 2.3.1.8.3. 

2.3.1.8.1. cu tulburări de limbaj severe   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.8.2. cu tulburări de limbaj moderate   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.8.3. cu tulburări de limbaj ușoare   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.9. Copii cu dizabilități asociate, 
inclusiv: 

0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.3.1.9.1., 2.3.1.9.2., 2.3.1.9.3. 

2.3.1.9.1. cu dizabilități asociate severe 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate severe din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.3.1.4.1., 
2.3.1.5.1., 2.3.1.6.1., 2.3.1.7.1., 2.3.1.8.1. 

2.3.1.9.2. cu dizabilități asociate moderate 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate moderate 
din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.3.1.4.2., 
2.3.1.5.2., 2.3.1.6.2., 2.3.1.7.2., 2.3.1.8.2. 

2.3.1.9.3. cu dizabilități asociate ușoare 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate ușoare din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.3.1.4.3., 
2.3.1.5.3., 2.3.1.6.3., 2.3.1.7.3., 2.3.1.8.3. 

2.3.1.10. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, evaluați de Serviciul de 
Asistență Psihopedagogică (SAP) 

  

Se va indica numărul de copii evaluați de SAP din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.11. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, asistați în Centrul de resurse 
pentru educația incluzivă (CREI) 

  

Se va indica numărul de copii asistați în CREI din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.12. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, asistați de cadrul didactic de 
sprijin (CDS) 

  

Se va indica numărul de copii asistați de CDS din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.13. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, asistați de psiholog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de psiholog din numărul 
total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.14. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, asistați de logoped 

  
Se va indica numărul de copii asistați de logoped din numărul 
total de copii cu tulburări de limbaj cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.17. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, beneficiari de transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de transport specializat 
din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.2. Copii cu vîrste 5-6(7) ani plasați  în 
servicii substitutive familiei 
biologice, inclusiv în: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.3.2.1.-2.3.2.4. 

2.3.2.1. Centre de plasament temporar   
Se va indica numărul de copii plasați în Centre de plasament 
temporar din numărul total de copii cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.2.2. Case de copii de tip familial (CCTF)   
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF din numărul total 
de copii cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.2.3. Asistență parentală profesionistă 
(APP) 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP din numărul total de 
copii cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.2.4. Sub tutelă   
Se va indica numărul de copii plasați sub tutelă din numărul 
total de copii cu vîrste 5-6(7) ani 
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2.3.3. Copii cu vîrste 5-6(7) ani care 
beneficiază de servicii sociale, 
inclusiv în:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.3.3.1.-2.3.3.4. 

2.3.3.1. Centre de zi   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de zi din numărul total de copii cu vîrste 5-6(7) ani  

2.3.3.2. Centre comunitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre comunitare, din numărul total de copii cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.3.3.3. Centre de reabilitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de reabilitare  din numărul total de copii cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.3.3.4. Serviciul social Asistență Personală 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciul social 
Asistență Personală  din numărul total de copii cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.4. Copii cu vîrste (6)7 -10 ani în 
instituție, din ei:   

Se va indica numărul de copii cu vîrste (6)7-10 ani (treapta 
primară) în instituție 
Notă: Grupa de vîrstă 6(7)-10 ani include toți copiii care nu 
ating vîrsta de 11 ani pînă la data de 01.01.2015 

2.4.1. Copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 
în instituție, inclusiv: 

0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.4.1.1., 2.4.1.2, 2.4.1.3. 

2.4.1.1. Copii cu dizabilități severe 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatori 2.4.1.4.1., 2.4.1.5.1., 2.4.1.6.1., 
2.4.1.7.1., 2.4.1.8.1., 2.4.1.9.1. 

2.4.1.2. Copii cu dizabilități moderate 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.4.1.4.2., 2.4.1.5.2., 2.4.1.6.2., 
2.4.1.7.2., 2.4.1.8.2., 2.4.1.9.2. 

2.4.1.3. Copii cu dizabilități ușoare 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii  2.4.1.4.3., 2.4.1.5.3., 2.4.1.6.3., 
2.4.1.7.3., 2.4.1.8.3., 2.4.1.9.3. 

2.4.1.4. Copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare, 
inclusiv: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.4.1.4.1., 2.4.1.4.2., 2.4.1.4.3. 

2.4.1.4.1. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare severe din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 
(6)7-10 ani 

2.4.1.4.2. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.4.3. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.5. Copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii, inclusiv: 

0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.4.1.5.1., 2.4.1.5.2., 2.4.1.5.3. 

2.4.1.5.1. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
severe din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 
ani 

2.4.1.5.2. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-
10 ani 

2.4.1.5.3. cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 
ani 

2.4.1.6. Copii cu dizabilități de văz, inclusiv: 0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.4.1.6.1., 2.4.1.6.2., 2.4.1.6.3. 

2.4.1.6.1. cu dizabilități de văz severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.6.2. cu dizabilități de văz moderate   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz moderate din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.6.3. cu dizabilități de văz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 
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2.4.1.7. Copii cu deficiențe de auz, inclusiv: 0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.4.1.7.1., 2.4.1.7.2., 2.4.1.7.3. 

2.4.1.7.1. cu deficiențe de auz severe   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.7.2. cu deficiențe de auz moderate   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz moderate din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.7.3. cu deficiențe de auz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.8. Copii cu tulburări de limbaj, 
inclusiv: 

0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.4.1.8.1., 2.4.1.8.2., 2.4.1.8.3. 

2.4.1.8.1. cu tulburări de limbaj severe   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.8.2. cu tulburări de limbaj moderate   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.8.3. cu tulburări de limbaj ușoare   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.9. Copii cu dizabilități asociate, 
inclusiv: 

0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.4.1.9.1., 2.4.1.9.2., 2.4.1.9.3. 

2.4.1.9.1. cu dizabilități asociate severe 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate severe din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.4.1.4.1., 
2.4.1.5.1., 2.4.1.6.1., 2.4.1.7.1., 2.4.1.8.1. 

2.4.1.9.2. cu dizabilități asociate moderate 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate moderate 
din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.4.1.4.2., 
2.4.1.5.2., 2.4.1.6.2., 2.4.1.7.2., 2.4.1.8.2. 

2.4.1.9.3. cu dizabilități asociate ușoare 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate ușoare din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.4.1.4.3., 
2.4.1.5.3., 2.4.1.6.3., 2.4.1.7.3., 2.4.1.8.3. 

2.4.1.10. Copii cu dizabilități, cu vîrste 6(7)-
10 ani, evaluați de Serviciul de 
Asistență Psihopedagogică (SAP) 

  

Se va indica numărul de copii evaluați de SAP din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 6(7)-10 ani 

2.4.1.11. Copii cu dizabilități, cu vîrste 6(7)-
10 ani, care învață în bază de Plan 
educațional individualizat (PEI) 

  

Se va indica numărul de copii cu vîrste (6)7-10 ani din instituție 
pentru care a fost elaborat și se realizează PEI 

2.4.1.12. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, asistați în Centrul de resurse 
pentru educația incluzivă (CREI) 

  

Se va indica numărul de copii asistați în CREI din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.13. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, asistați de cadrul didactic de 
sprijin (CDS) 

  

Se va indica numărul de copii asistați de CDS din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.14. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, asistați de psiholog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de psiholog din numărul 
total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.15. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, asistați de logoped 

  
Se va indica numărul de copii asistați de logoped din numărul 
total de copii cu tulburări de limbaj cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.18. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, care necesită transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii care necesită transport specializat 
(copiii care nu se pot deplasa independent la și de la instituție) 
din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.19. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, beneficiari de transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de transport specializat 
din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.20. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, beneficiari de meditație 

  
Se va indica numărul de copii beneficiari de meditație din 
numărul de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.21. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, cu instruire la domiciliu 

  
Se va indica numărul de copii cu instruire la domiciliu din 
numărul de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.2. Copii cu vîrste 6(7)-10 ani plasați  în 
servicii substitutive familiei 
biologice, inclusiv în: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.4.2.1.-2.4.2.4. 
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2.4.2.1. Centre de plasament temporar   
Se va indica numărul de copii plasați în Centre de plasament 
temporar din numărul total de copii cu vîrste 6(7)-10 ani 

2.4.2.2. Case de copii de tip familial (CCTF)   
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF din numărul total 
de copii cu vîrste 6(7)-10 ani 

2.4.2.3. Asistență parentală profesionistă 
(APP) 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP din numărul total de 
copii cu vîrste 6(7)-10 ani 

2.4.2.4. Sub tutelă   
Se va indica numărul de copii plasați sub tutelă din numărul 
total de copii cu vîrste 6(7)-10 ani 

2.4.3. Copii cu vîrste 6(7)-10 ani care 
beneficiază de servicii sociale, 
inclusiv în:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.4.3.1.-2.4.3.4. 

2.4.3.1. Centre de zi   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de zi  din numărul total de copii cu vîrste 6(7)-10 ani  

2.4.3.2. Centre comunitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre comunitare din numărul total de copii cu vîrste 6(7)-10 
ani 

2.4.3.3. Centre de reabilitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de reabilitare din numărul total de copii cu vîrste 6(7)-10 
ani 

2.4.3.4. Serviciul social Asistență Personală 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciul social 
Asistență Personală  din numărul total de copii cu vîrste 6(7)-10 
ani 

2.5. Copii cu vîrste 11 -16 ani în 
instituție, din ei:   

Se va indica numărul de copii cu vîrste 11-16 ani (treapta 
gimnazială) în instituție 
Notă: Grupa de vîrstă 11-16 ani include toți copiii care nu ating 
vîrsta de 17 ani pînă la data de 01.01.2015 

2.5.1. Copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 
în instituție, inclusiv: 

0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.5.1.1., 2.5.1.2, 2.5.1.3. 

2.5.1.1. Copii cu dizabilități severe 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.5.1.4.1., 2.5.1.5.1., 2.5.1.6.1., 
2.5.1.7.1., 2.5.1.8.1., 2.5.1.9.1. 

2.5.1.2. Copii cu dizabilități moderate 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.5.1.4.2., 2.5.1.5.2., 2.5.1.6.2., 
2.5.1.7.2., 2.5.1.8.2., 2.5.1.9.2. 

2.5.1.3. Copii cu dizabilități ușoare 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.5.1.4.3., 2.5.1.5.3., 2.5.1.6.3., 
2.5.1.7.3., 2.5.1.8.3., 2.5.1.9.3. 

2.5.1.4. Copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare, 
inclusiv: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.5.1.4.1., 2.5.1.4.2., 2.5.1.4.3. 

2.5.1.4.1. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare severe din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 
11-16 ani 

2.5.1.4.2. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 11-16 ani 

2.5.1.4.3. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 11-16 ani 

2.5.1.5. Copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii, inclusiv: 

0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.5.1.5.1., 2.5.1.5.2., 2.5.1.5.3. 

2.5.1.5.1. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
severe din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 
ani 

2.5.1.5.2. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-
16 ani 

2.5.1.5.3. cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 
ani 
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2.5.1.6. Copii cu dizabilități de văz, inclusiv: 0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.5.1.6.1., 2.5.1.6.2., 2.5.1.6.3. 

2.5.1.6.1. cu dizabilități de văz severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.6.2. cu dizabilități de văz moderate   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz moderate din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.6.3. cu dizabilități de văz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.7. Copii cu deficiențe de auz, inclusiv: 0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.5.1.7.1., 2.5.1.7.2., 2.5.1.7.3. 

2.5.1.7.1. cu deficiențe de auz severe   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.7.2. cu deficiențe de auz moderate   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz moderate din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.7.3. cu deficiențe de auz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.8. Copii cu tulburări de limbaj, 
inclusiv: 

0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.5.1.8.1., 2.5.1.8.2., 2.5.1.8.3. 

2.5.1.8.1. cu tulburări de limbaj severe   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.8.2. cu tulburări de limbaj moderate   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.8.3. cu tulburări de limbaj ușoare   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.9. Copii cu dizabilități asociate, 
inclusiv: 

0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.5.1.9.1., 2.5.1.9.2., 2.5.1.9.3. 

2.5.1.9.1. cu dizabilități asociate severe 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate severe din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 11-16 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.5.1.4.1., 
2.5.1.5.1., 2.5.1.6.1., 2.5.1.7.1., 2.5.1.8.1. 

2.5.1.9.2. cu dizabilități asociate moderate 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate moderate 
din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 11-16 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.5.1.4.2., 
2.5.1.5.2., 2.5.1.6.2., 2.5.1.7.2., 2.5.1.8.2. 

2.5.1.9.3. cu dizabilități asociate ușoare 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate ușoare din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 11-16 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.5.1.4.3., 
2.5.1.5.3., 2.5.1.6.3., 2.5.1.7.3., 2.5.1.8.3. 

2.5.1.10. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, evaluați de Serviciul de 
Asistență Psihopedagogică (SAP) 

  

Se va indica numărul de copii evaluați de SAP din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.11. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, care învață în bază de Plan 
educațional individualizat (PEI) 

  

Se va indica numărul de copii cu vîrste 11-16 ani din instituție 
pentru care a fost elaborat și se realizează PEI 

2.5.1.12. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, asistați în Centrul de resurse 
pentru educația incluzivă (CREI) 

  

Se va indica numărul de copii asistați în CREI din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.13. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, asistați de cadrul didactic de 
sprijin (CDS) 

  

Se va indica numărul de copii asistați de CDS din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.14. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, asistați de psiholog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de psiholog din numărul 
total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.15. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, asistați de logoped 

  
Se va indica numărul de copii asistați de logoped din numărul 
total de copii cu tulburări de limbaj cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.18. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, care necesită transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii care necesită transport specializat 
(copiii care nu se pot deplasa independent la și de la instituție) 
din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.19. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, beneficiari de transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de transport specializat 
din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 
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2.5.1.20. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, încadrați în grupele de 
meditație pentru copii cu CES  

  

Se va indica numărul de copii încadrați în grupele de meditație 
pentru copii cu CES din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 
11-16 ani 

2.5.1.21. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, cu instruire la domiciliu 

  
Se va indica numărul de copii cu instruire la domiciliu din 
numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.22. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, beneficiari de alimentație 
gratuită 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de alimentație gratuită 
din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.2. Copii cu vîrste 11-16 ani plasați  în 
servicii substitutive familiei 
biologice, inclusiv în: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.5.2.1.-2.5.2.4. 

2.5.2.1. Centre de plasament temporar   
Se va indica numărul de copii plasați în Centre de plasament 
temporar din numărul total de copii cu vîrste 11-16 ani 

2.5.2.2. Case de copii de tip familial (CCTF)   
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF din numărul total 
de copii cu vîrste 11-16 ani 

2.5.2.3. Asistență parentală profesionistă 
(APP) 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP din numărul total de 
copii cu vîrste 11-16 ani 

2.5.2.4. Sub tutelă   
Se va indica numărul de copii plasați sub tutelă din numărul 
total de copii cu vîrste 11-16 ani 

2.5.3. Copii cu vîrste 11-16 ani care 
beneficiază de servicii sociale, 
inclusiv în:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.5.3.1.-2.5.3.4. 

2.5.3.1. Centre de zi   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de zi  din numărul total de copii cu vîrste 11-16 ani  

2.5.3.2. Centre comunitare   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre comunitare din numărul total de copii cu vîrste 11-16 ani 

2.5.3.3. Centre de reabilitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de reabilitare  din numărul total de copii cu vîrste 11-16 
ani 

2.5.3.4. Serviciul social Asistență Personală 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciul social 
Asistență Personală  din numărul total de copii cu vîrste 11-16 
ani 

2.6. Copii cu vîrste 17-18 ani în 
instituție, din ei:   

Se va indica numărul de copii cu vîrste 17-18 ani (treapta liceală) 
în instituție 
Notă: Grupa de vîrstă 17-18 ani include toți copiii care nu ating 
vîrsta de 19 ani pînă la data de 01.01.2015 

2.6.1. Copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 
în instituție, inclusiv: 

0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.6.1.1., 2.6.1.2, 2.6.1.3. 

2.6.1.1. Copii cu dizabilități severe 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.6.1.4.1., 2.6.1.5.1., 2.6.1.6.1., 
2.6.1.7.1., 2.6.1.8.1., 2.6.1.9.1. 

2.6.1.2. Copii cu dizabilități moderate 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.6.1.4.2., 2.6.1.5.2., 2.6.1.6.2., 
2.6.1.7.2., 2.6.1.8.2., 2.6.1.9.2. 

2.6.1.3. Copii cu dizabilități ușoare 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.6.1.4.3., 2.6.1.5.3., 2.6.1.6.3., 
2.6.1.7.3., 2.6.1.8.3., 2.6.1.9.3. 

2.6.1.4. Copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare, 
inclusiv: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.6.1.4.1., 2.6.1.4.2., 2.6.1.4.3. 

2.6.1.4.1. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare severe din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 
17-18 ani 

2.6.1.4.2. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 17-18 ani 

2.6.1.4.3. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 17-18 ani 
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2.6.1.5. Copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii, inclusiv: 

0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.6.1.5.1., 2.6.1.5.2., 2.6.1.5.3. 

2.6.1.5.1. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
severe din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 
ani 

2.6.1.5.2. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-
18 ani 

2.6.1.5.3. cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 
ani 

2.6.1.6. Copii cu dizabilități de văz, inclusiv: 0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.6.1.6.1., 2.6.1.6.2., 2.6.1.6.3. 

2.6.1.6.1. cu dizabilități de văz severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.6.2. cu dizabilități de văz moderate   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz moderate din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.6.3. cu dizabilități de văz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.7. Copii cu deficiențe de auz, inclusiv: 0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.6.1.7.1., 2.6.1.7.2., 2.6.1.7.3. 

2.6.1.7.1. cu deficiențe de auz severe   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.7.2. cu deficiențe de auz moderate   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz moderate din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.7.3. cu deficiențe de auz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.8. Copii cu tulburări de limbaj, 
inclusiv: 

0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.6.1.8.1., 2.6.1.8.2., 2.6.1.8.3. 

2.6.1.8.1. cu tulburări de limbaj severe   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.8.2. cu tulburări de limbaj moderate   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.8.3. cu tulburări de limbaj ușoare   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.9. Copii cu dizabilități asociate, 
inclusiv: 

0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.6.1.9.1., 2.6.1.9.2., 2.6.1.9.3. 

2.6.1.9.1. cu dizabilități asociate severe 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate severe din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 17-18 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.6.1.4.1., 
2.6.1.5.1., 2.6.1.6.1., 2.6.1.7.1., 2.6.1.8.1. 

2.6.1.9.2. cu dizabilități asociate moderate 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate moderate 
din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 17-18 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.6.1.4.2., 
2.6.1.5.2., 2.6.1.6.2., 2.6.1.7.2., 2.6.1.8.2. 

2.6.1.9.3. cu dizabilități asociate ușoare 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate ușoare din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 17-18 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.6.1.4.3., 
2.6.1.5.3., 2.6.1.6.3., 2.6.1.7.3., 2.6.1.8.3. 

2.6.1.10. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, evaluați de Serviciul de 
Asistență Psihopedagogică (SAP) 

  

Se va indica numărul de copii evaluați de SAP din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.11. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, care învață în bază de Plan 
educațional individualizat (PEI) 

  

Se va indica numărul de copii cu vîrste 17-18 ani din instituție 
pentru care a fost elaborat și se realizează PEI 

2.6.1.12. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, asistați în Centrul de resurse 
pentru educația incluzivă (CREI) 

  

Se va indica numărul de copii asistați în CREI din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.13. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, asistați de cadrul didactic de 
sprijin (CDS) 

  

Se va indica numărul de copii asistați de CDS din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 



 
Raportul final al Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

 

153 
 

2.6.1.14. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, asistați de psiholog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de psiholog din numărul 
total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.15. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, asistați de logoped 

  
Se va indica numărul de copii asistați de logoped din numărul 
total de copii cu tulburări de limbaj cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.18. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, care necesită transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii care necesită transport specializat 
(copiii care nu se pot deplasa independent la și de la instituție) 
din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.19. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, beneficiari de transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de transport specializat 
din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.20. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, încadrați în grupele de 
meditație pentru copii cu CES  

  

Se va indica numărul de copii încadrați în grupele de meditație 
pentru copii cu CES din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 
17-18 ani 

2.6.1.21. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, cu instruire la domiciliu 

  
Se va indica numărul de copii cu instruire la domiciliu din 
numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.22. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, beneficiari de alimentație 
gratuită 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de alimentație gratuită 
din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.2. Copii cu vîrste 17-18 ani plasați  în 
servicii substitutive familiei 
biologice, inclusiv în: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.6.2.1.-2.6.2.4. 

2.6.2.1. Centre de plasament temporar   
Se va indica numărul de copii plasați în Centre de plasament 
temporar din numărul total de copii cu vîrste 17-18 ani 

2.6.2.2. Case de copii de tip familial (CCTF)   
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF din numărul total 
de copii cu vîrste 17-18 ani 

2.6.2.3. Asistență parentală profesionistă 
(APP) 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP din numărul total de 
copii cu vîrste 17-18 ani 

2.6.2.4. Sub tutelă   
Se va indica numărul de copii plasați sub tutelă din numărul 
total de copii cu vîrste 17-18 ani 

2.6.3. Copii cu vîrste 17-18 ani care 
beneficiază de servicii sociale, 
inclusiv în:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 2.6.3.1.-2.6.3.4. 

2.6.3.1. Centre de zi   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de zi din numărul total de copii cu vîrste 17-18 ani  

2.6.3.2. Centre comunitare   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre comunitare din numărul total de copii cu vîrste 17-18 ani 

2.6.3.3. Centre de reabilitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de reabilitare din numărul total de copii cu vîrste 17-18 
ani 

2.6.3.4. Serviciul social Asistență Personală 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciul social 
Asistență Personală din numărul total de copii cu vîrste 17-18 
ani 

III. Resursele umane 
3.1. Cadre de conducere  

3.1.1. Cadre de conducere, inclusiv: 0 Se va indica numărul cadrelor de conducere din instituție 

3.1.1.1. Cu studii superioare   Se va indica numărul cadrelor de conducere cu studii superioare 

3.1.1.2. Cu studii superioare nefinisate   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu studii superioare 
nefinisate 

3.1.1.3. Cu studii medii de specialitate   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu studii medii de 
specialitate 

3.1.2.1. Calificare profesională 
  

Se va indica numărul cadrelor de conducere cu calificare 
(licență, masterat) în Pedagogie, Psihopedagogie, Științe ale 
educației 

3.1.3.1. Vechime în funcția de conducere, 
pînă la 5 ani 

  
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu vechime în 
funcția de conducere pînă la 5 ani 

3.1.3.2. Vechime în funcția de conducere, 5-
10 ani 

  
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu vechime în 
funcția de conducere de 5 -10 ani 
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3.1.3.3. Vechime în funcția de conducere, 
10 ani și mai mult 

  
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu vechime în 
funcția de conducere de 10 ani și mai mult 

3.1.3.4. Vîrstă pensionară   Se va indica numărul cadrelor de conducere de vîrstă pensionară 

3.1.4. Grad managerial, total, inclusiv: 0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 3.1.4.1., 3.1.4.2., 3.1.4.3 

3.1.4.1. doi   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu grad managerial 
doi 

3.1.4.2. unu   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu grad managerial 
unu 

3.1.4.3. superior   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu grad managerial 
superior 

3.1.4.4. fără grad   
Se va indica numărul cadrelor de conducere fără grad 
managerial 

3.1.5.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica numărul cadrelor de conducere care au realizat 
cursuri de formare continuă în domeniul EI de durată diferită, 
oferite de IȘE, universități, ONG-uri 

3.1.5.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica numărul cadrelor de conducere care au realizat 
cursuri de formare continuă de durată diferită, oferite de 
autoritățile/instituțiile locale 

3.2. Cadre didactice 
3.2.1. Cadre didactice 0 Se va indica numărul cadrelor didactice din instituție 

3.2.1.1. Cu studii superioare   Se va indica numărul cadrelor didactice cu studii superioare 

3.2.1.2. Cu studii superioare nefinisate   
Se va indica numărul cadrelor didactice cu studii superioare 
nefinisate 

3.2.1.3. Cu studii medii de specialitate   
Se va indica numărul cadrelor didactice cu studii medii de 
specialitate 

3.2.2.1. Calificare profesională   
Se va indica numărul cadrelor didactice cu calificare (licență, 
masterat) în Pedagogie, Psihopedagogie, Științe ale educației 

3.2.3.1. Vechime în muncă pedagogică, pînă 
la 5 ani 

  
Se va indica numărul cadrelor didactice cu vechime în muncă 
pedagogică pînă la 5 ani 

3.2.3.2. Vechime în muncă pedagogică, 5-
10 ani 

  
Se va indica numărul cadrelor didactice cu vechime în muncă 
pedagogică de 5-10 ani 

3.2.3.3. Vechime în muncă pedagogică, 10-
15 ani  

  
Se va indica numărul cadrelor didactice cu vechime în muncă 
pedagogică de 10-15 ani 

3.2.3.4. Vechime în muncă pedagogică, 15 
ani și mai mult 

  
Se va indica numărul cadrelor didactice cu vechime în muncă 
pedagogică de 15 ani și mai mult 

3.2.3.5. Vîrstă pensionară   Se va indica numărul cadrelor didactice de vîrstă pensionară 

3.2.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular 

  
Se va indica numărul cadrelor didactice angajate permanent, 
inclusiv, în bază de contract pe durată determinată 

3.2.4.2. prin cumul   Se va indica numărul cadrelor didactice angajate prin cumul 

3.2.5. Grad didactic, total, inclusiv: 0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 3.2.5.1., 3.2.5.2., 3.2.5.3 

3.2.5.1. doi   Se va indica numărul cadrelor didactice cu grad didactic doi 

3.2.5.2. unu   Se va indica numărul cadrelor didactice cu grad didactic unu 

3.2.5.3. superior   Se va indica numărul cadrelor didactice cu grad didactic superior 

3.2.5.4. fără grad   Se va indica numărul cadrelor didactice fără grad didactic 

3.2.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica numărul cadrelor didactice care au realizat cursuri 
de formare continuă în domeniul EI de durată diferită oferite de 
IȘE, universități, ONG-uri 

3.2.6.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica numărul cadrelor didactice care au realizat cursuri 
de formare continuă de durată diferită, oferite de 
autoritățile/instituțiile locale 

3.3. Personal didactic de suport educațional - Cadru didactic de sprijin 
3.3.1. Cadru didactic de sprijin (CDS) 0 Se va indica numărul de CDS din instituție 

3.3.1.1. Cu studii superioare   Se va indica numărul CDS cu studii superioare 

3.3.1.2. Cu studii superioare nefinisate   Se va indica numărul CDS cu studii superioare nefinisate 

3.3.1.3. Cu studii medii de specialitate   Se va indica numărul CDS cu studii medii de specialitate 

3.3.2.1. Calificare profesională   
Se va indica numărul cadrelor didactice cu calificare (licență, 
masterat) în Pedagogie, Psihopedagogie, Științe ale educației 
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3.3.3.1. Vechime în muncă pedagogică, pînă 
la 5 ani 

  
Se va indica numărul CDS cu vechime în muncă pedagogică pînă 
la 5 ani 

3.3.3.2. Vechime în muncă pedagogică, 5-
10 ani 

  
Se va indica numărul CDS cu vechime în muncă pedagogică de 5-
10 ani 

3.3.3.3. Vechime în muncă pedagogică, 10-
15 ani  

  
Se va indica numărul CDS cu vechime în muncă pedagogică de 
10-15 ani 

3.3.3.4. Vechime în muncă pedagogică, 15 
ani și mai mult 

  
Se va indica numărul CDS cu vechime în muncă pedagogică de 
15 ani și mai mult 

3.3.3.5. Vîrstă pensionară   Se va indica numărul CDS de vîrstă pensionară 

3.3.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular 

  
Se va indica numărul CDS angajate permanent, inclusiv, în bază 
de contract pe durată determinată 

3.3.4.2. prin cumul   Se va indica numărul CDS angajate prin cumul 

3.3.5. Grad didactic, total, inclusiv: 0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin adunarea 
datelor completate la indicatorii 3.3.5.1., 3.3.5.2., 3.3.5.3 

3.3.5.1. doi   Se va indica numărul CDS cu grad didactic doi 

3.3.5.2. unu   Se va indica numărul CDS cu grad didactic unu 

3.3.5.3. superior   Se va indica numărul CDS cu grad didactic superior 

3.3.5.4. fără grad   Se va indica numărul CDS fără grad didactic 

3.3.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica numărul CDS care au realizat cursuri de formare 
continuă în domeniul EI de durată diferită, oferite de IȘE, 
universități, ONG-uri 

3.3.6.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica numărul CDS care au realizat cursuri de formare 
continuă de durată diferită, oferite de autoritățile/instituțiile 
locale 

3.4. Personal didactic de suport educațional - Psiholog 
3.4.1. Psiholog   

Se va indica 1, dacă în instituție este  angajat psiholog și 0, dacă  
nu este   

3.4.1.1. Cu studii superioare   
Se va indica 1, dacă psihologul are studii superioare și 0, dacă  
nu are  

3.4.1.2. Cu studii superioare nefinisate   
Se va indica 1, dacă psihologul are studii superioare nefinisate și 
0, dacă  nu are  

3.4.1.3. Cu studii medii de specialitate   
Se va indica 1, dacă psihologul are studii medii de specialitate și 
0, dacă  nu are  

3.4.2.1. Calificare profesională 
  

Se va indica 1, dacă psihologul are calificare (diplomă de licență, 
masterat) în Psihologie/Psihopedagogie și 0, dacă are altă 
calificare 

3.4.3.1. Vechime în muncă, pînă la 5 ani   
Se va indica 1, dacă psihologul are vechime în muncă pînă la 5 
ani și 0, dacă  nu are  

3.4.3.2. Vechime în muncă, 5-10 ani   
Se va indica 1, dacă psihologul are vechime în muncă de 5 -10 
ani și 0, dacă  nu are  

3.4.3.3. Vechime în muncă, 10-15 ani și mai 
mult 

  
Se va indica 1, dacă psihologul are vechime în muncă de 10-15 
ani și 0, dacă  nu are  

3.4.3.4. Vechime în muncă, 15 ani și mai 
mult 

  
Se va indica 1, dacă psihologul are vechime în muncă de 15 ani și 
mai mult și 0, dacă  nu are  

3.4.3.5. Vîrstă pensionară   
Se va indica 1, dacă psihologul este de vîrstă pensionară și 0, 
dacă nu este  

3.4.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular 

  
Se va indica 1, dacă psihologul este angajat permanent, inclusiv, 
în bază de contract pe durată determinată și 0, dacă  nu este 

3.4.4.2. prin cumul   
Se va indica 1, dacă psihologul este angajat prin cumul și 0, dacă 
nu este  

3.4.5. Grad didactic, inclusiv:   
Se va indica 1, dacă psihologul deține grad didactic și 0, dacă 
psihologul nu deține grad didactic 

3.4.5.1. doi   
Se va indica 1, dacă psihologul deține gradul didactic doi și 0, 
dacă psihologul nu deține gradul didactic doi 

3.4.5.2. unu   
Se va indica 1, dacă psihologul deține gradul didactic unu și 0, 
dacă psihologul nu deține gradul didactic unu 

3.4.5.3. superior   
Se va indica 1, dacă psihologul deține gradul didactic superior și 
0, dacă psihologul nu deține gradul didactic superior 
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3.4.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica 1, dacă psihologul a realizat cursuri de formare 
continuă în domeniul EI de durată diferită, și 0, dacă nu a 
realizat 

3.4.6.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica 1, dacă psihologul a realizat cursuri de formare 
continuă de durată diferită, oferite de autoritățile/instituțiile 
locale și 0, dacă nu a realizat 

3.5. Personal didactic de suport educațional - Logoped 
3.5.1. Logoped   

Se va indica 1, dacă în instituție este  angajat logoped și 0, dacă 
nu este   

3.5.1.1. Cu studii superioare   
Se va indica 1, dacă logopedul are studii superioare și 0, dacă  nu 
are  

3.5.1.2. Cu studii superioare nefinisate   
Se va indica 1, dacă logopedul are studii superioare nefinisate și 
0, dacă nu are  

3.5.1.3. Cu studii medii de specialitate   
Se va indica 1, dacă logopedul are studii medii de specialitate și 
0, dacă  nu are  

3.5.2.1. Calificare profesională   
Se va indica 1, dacă logopedul are calificare (diplomă de licență, 
masterat) în Psihopedagogie și 0, dacă are altă calificare 

3.5.3.1. Vechime în muncă, pînă la 5 ani   
Se va indica 1, dacă logopedul are vechime în muncă pînă la 5 
ani și 0, dacă  nu are  

3.5.3.2. Vechime în muncă, 5-10 ani   
Se va indica 1, dacă logopedul are vechime în muncă de 5 -10 
ani și 0, dacă  nu are  

3.5.3.3. Vechime în muncă, 10-15 ani    
Se va indica 1, dacă logopedul are vechime în muncă de 10-15 
ani și 0, dacă  nu are  

3.5.3.4. Vechime în muncă, 15 ani și mai 
mult 

  
Se va indica 1, dacă logopedul are vechime în muncă de 15 ani și 
mai mult și 0, dacă nu are  

3.5.3.5. Vîrstă pensionară   
Se va indica 1, dacă logopedul este de vîrstă pensionară și 0, 
dacă  nu este  

3.5.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular 

  
Se va indica 1, dacă logopedul este angajat permanent, inclusiv, 
în bază de contract pe durată determinată și 0, dacă nu este 

3.5.4.2. prin cumul   
Se va indica 1, dacă logopedul este angajat prin cumul și 0, dacă  
nu este 

3.5.5. Grad didactic, inclusiv:   
Se va indica 1, dacă logopedul deține grad didactic și 0, dacă 
logopedul nu deține grad didactic 

3.5.5.1. doi   
Se va indica 1, dacă logopedul deține gradul didactic doi și 0, 
dacă logopedul nu deține gradul didactic doi 

3.5.5.2. unu   
Se va indica 1, dacă logopedul deține gradul didactic unu și 0, 
dacă logopedul nu deține gradul didactic unu 

3.5.5.3. superior   
Se va indica 1, dacă logopedul deține gradul didactic superior și 
0, dacă logopedul nu deține gradul didactic superior 

3.5.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica 1, dacă logopedul a realizat cursuri de formare 
continuă în domeniul EI de durată diferită, oferite de IȘE, 
universități, ONG-uri și 0, dacă nu a realizat 

3.5.6.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica 1, dacă logopedul a realizat cursuri de formare 
continuă de durată diferită, oferite de autoritățile/instituțiile 
locale și 0, dacă nu a realizat 

3.8. Personal nondidactic 
3.8.1. Asistent medical   

Se va indica 1, dacă instituția are angajat asistent medical și 0, 
dacă  nu are  

3.8.1.1. Vechime în muncă, pînă la 5 ani   
Se va indica 1, dacă asistentul medical are vechime în muncă de 
pînă la 5 ani și 0, dacă nu are 

3.8.1.2. Vechime în muncă, 5-10 ani   
Se va indica 1, dacă asistentul medical are vechime în muncă de 
5-10 ani și 0, dacă nu are 

3.8.1.3. Vechime în muncă, 10-15 ani și mai 
mult 

  
Se va indica 1, dacă asistentul medical are vechime în muncă de 
10-15 ani și 0, dacă nu are 

3.8.1.3. Vechime în muncă, 15 ani și mai 
mult 

  
Se va indica 1, dacă asistentul medical are vechime în muncă de 
15 ani și mai mult și 0, dacă nu are 

3.8.1.4. Vîrstă pensionară   
Se va indica 1, dacă  asistentul medical este de vîrstă pensionară 
și 0, dacă   nu este  

3.8.2.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular   

Se va indica 1, dacă asistentul medical este angajat permanent, 
inclusiv, în bază de contract pe durată determinată și 0, dacă nu 
este 
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3.8.2.2. prin cumul   
Se va indica 1, dacă asistentul medical este angajat prin cumul și 
0, dacă nu este 

3.9. Personal nondidactic 
3.9.1. Kinetoterapeut/instructor 

gimnastică curativă 
  

Se va indica 1, dacă instituția are angajat kinetoterapeut și 0, 
dacă  nu are  

3.9.1.1. Calificare profesională   
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul are formare inițială în 
domeniu și 0, dacă nu are 

3.9.2.1. Vechime în muncă, pînă la 5 ani   
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul are vechime în muncă de 
pînă la 5 ani și 0, dacă nu are 

3.9.2.2. Vechime în muncă, 5-10 ani   
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul are vechime în muncă de 
5-10 ani și 0, dacă nu are 

3.9.2.3. Vechime în muncă, 10-15 ani   
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul are vechime în muncă de 
10-15 ani și 0, dacă nu are 

3.9.2.3. Vechime în muncă, 15 ani și mai 
mult 

  
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul are vechime în muncă de 
15 ani și mai mult și 0, dacă nu are 

3.9.2.4. Vîrstă pensionară   
Se va indica 1, dacă  kinetoterapeutul este de vîrstă pensionară 
și 0, dacă   nu este  

3.9.3.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular   

Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul este angajat permanent, 
inclusiv, în bază de contract pe durată determinată și 0, dacă nu 
este 

3.9.3.2. prin cumul   
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul este angajat prin cumul și 
0, dacă nu este 

3.10. Personal auxiliar 
3.10.1. Personal auxiliar în instituție în 

total, inclusiv:  
  

Se va indica numărul total de angajați care se încadrează în 
categoria de personal auxiliar 

3.10.1.1.1. de vîrstă pensionară   Se va indica numărul de angajați de vîrstă pensionară, din total 

IV. Structuri și servicii de suport (de educație incluzivă) la nivel instituțional 
4.1. Comisia multidisciplinară 

intrașcolară (CMI) 
  

Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

4.2. Echipa/echipele care elaborează și 
implementează Planul educațional 
individualizat (PEI) 

  

Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

4.3. Centrul de resurse pentru educația 
incluzivă (CREI) 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

4.4. Cadrul didactic de sprijin (CDS)   Se va indica numărul de unități de CDS în instituție 

V. Baza materială 
5.1. Caracteristica generală a imobilului 

5.1.1. Blocul/blocurile de studii   
Se va indica: 1 - dacă imobilul are un bloc; 2 - dacă imobilul are 2 
blocuri; 3 - dacă imobilul are 3 și mai multe blocuri 

5.1.2. Tipul   Se va indica: 1 - clădire/clădiri tip; 2 - clădire/clădiri adaptate 

5.1.3. Nivele   
Se va indica: 1 - un nivel; 2 - două nivele; 3 - trei și mai multe 
nivele 

5.1.4. Cămine   
Se va indica: 1 - dacă instituția are un cămin; 2 - dacă instituția 
are două cămine; 3 - dacă instituția are 3 și mai multe cămine 

5.1.5.3. Bloc alimentar   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.4. Cabinet asistență medicală   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.5. Sală sport   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.6. Teren de sport   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.7. Atelier   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.8. Sală festivități   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.9. Cabinet metodic   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.10. Centru de resurse   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.11. Cabinet psihologic   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.12. Cabinet logopedic   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.13. Cabinet terapii speciale   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.14. WC/grup sanitar - în incinta   
instituției 

  
Se va indica: 2 - dacă există și functionează; 1 - daca exista și nu 
functionează; 0 - dacă nu există 

5.1.5.15. WC/grup sanitar - în afara instituției   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 
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5.1.5.17. Spații neutilizate   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.2. Reparații capitale (perioada de referință – ultimii 7 ani) 
5.2.1. Integral   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.2. Bloc/blocuri de studii   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.3. Cămin/cămine   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.4. Bloc alimentar   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.5. Sală de sport   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.6. Atelier    Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.7. Acoperiș   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.8. Geamuri    Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.9. Uși   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.10. Sistem de încălzire   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.11. Sistem de canalizare   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.12. Apeduct   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.13. Grup sanitar   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.3. Apeduct, canalizare, sistem de încălzire 
5.3.1. Apeduct   Se va indica: 1 - centralizat; 2 - al instituției 

5.3.2. Canalizare   Se va indica: 1 - centralizat; 2 - al instituției 

5.3.3. Sistemul de încălzire   Se va indica: 1 - centralizat; 2 - autonom 

5.3.4. Agent termic   Se va indica: 1 - gaze naturale; 2 - cărbune; 3 - biomasă; 4 - sobe 

5.3.5. Asigurarea cu apă caldă a blocului 
alimentar 

  
Se va indica: 1 - dacă este apă caldă; 0 - dacă nu este apă caldă 

5.3.6. Asigurarea cu apă caldă a grupului 
sanitar 

  
Se va indica: 1 - dacă este apă caldă; 0 - dacă nu este apă caldă 

5.4. Adaptări 
5.4.1. Mobilier adaptat vîrstei și nevoilor 

copiilor cu dizabilități 
  

Se va indica: 2 - totalmente adaptat; 1 - parțial adaptat; 0 - 
neadaptat 

5.4.2. Pante adaptate nevoilor copiilor cu 
dizabilități 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.4.3. Scări adaptate nevoilor copiilor cu 
dizabilități 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.4.4. Grupuri sanitare adaptate nevoilor 
copiilor cu dizabilități 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5. Dotări, echipamente, utilaje în instituție 
5.5.1. Calculatoare   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.2. Conectare internet   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.3. Pagina web   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.4. Copiator   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.5. Imprimantă   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.6. Scaner   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.7. Proiector   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.8. Tablă interactivă   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.9. Telefon   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6. Spații, dotări, echipamente, utilaje în Centrul de resurse pentru educația incluzivă 
5.6.1. Spații    Se va indica: 1 - o sală; 2 - două săli; 3 - trei și mai multe 

5.6.2. Mobilier (mese, scaune) pentru 
lucrul cu copiii 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.3. Canapea    Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.4. Fotolii   
Se va indica: 0 - dacă nu există nici un fotoliu; 1 - dacă există un 
fotoliu; 2 - dacă există două fotolii 

5.6.5. Calculatoare   
Se va indica: 0 - nici un calculator; 1 - un calculator; 2 - două 
calculatoare; 3 - trei și mai multe calculatoare 

5.6.6. Conexiune Internet   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.7. Imprimantă   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.8. Scaner   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 
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5.6.9. Proiector   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.10. Tablă interactivă   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.11. Tablă simplă   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.12. Flipchart   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.13. Literatură metodică, de specialitate    Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.14. Literatură pentru copii   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.15. Materiale didactice    Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.16. Jocuri dezvoltative   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.17. Echipament sportiv   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.18. Set logopedic   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

VI. Parteneriate socio-educaționale la nivel instituțional 
6.1. Instituții, organizații partenere 

6.1.1. Parteneriate cu Asociația Părinților 
și Pedagogilor 

  
Se va indica 1, dacă există Asociația Părinților și Pedagogilor și 0, 
dacă nu există 

6.1.2. Cu alte organizații 
neguvernamentale locale 

  
Se va indica 1, dacă instituția are parteneriate cu alte organizații 
neguvernamentale locale și 0, dacă nu are  

6.1.3. Cu organizații neguvernamentale 
naționale 

  
Se va indica 1, dacă instituția are parteneriate cu organizații 
neguvernamentale naționale și 0, dacă  nu are  

6.1.4. Cu organizații neguvernamentale 
internaționale 

  
Se va indica 1, dacă instituția are   parteneriate cu organizații 
neguvernamentale internaționale și 0, dacă  nu are  

6.2. Forme de colaborare 
6.2.1. Proiecte implementate în domeniul 

EI, inclusiv: cu Asociația Părinților și 
Pedagogilor 

  

Se va indica: 1 - un proiect; 2 - două proiecte; 3 - trei și mai 
multe proiecte 

6.2.2. cu alte organizații 
neguvernamentale locale 

  
Se va indica: 1 - un proiect; 2 - două proiecte; 3 - trei și mai 
multe proiecte 

6.2.3. cu organizații neguvernamentale 
naționale 

  
Se va indica: 1 - un proiect; 2 - două proiecte; 3 - trei și mai 
multe proiecte 

6.2.4. cu organizații neguvernamentale 
internaționale 

  
Se va indica: 1 - un proiect; 2 - două proiecte; 3 - trei și mai 
multe proiecte 

6.2.5. Sponsorizări   
Se va indica: 1 - un proiect; 2 - două proiecte; 3 - trei și mai 
multe proiecte 

6.2.6. Dotări   
Se va indica: 1 - un proiect; 2 - două proiecte; 3 - trei și mai 
multe proiecte 

VII. Asigurarea financiară a dezvoltării educației incluzive la nivel instituțional 

Nr. 
crt. 

Structuri/servicii/procurări 
 finanțate 
 
 
 
           
 
                  Cheltuieli efectuate 
(în lei) 

Surse financiare pe anii bugetari 2013, 2014 

Bugetul 
raional 

Bugetul 
instituțiilor 
(secundare, 

terțiare) 

Componenta 
raională 
pentru 

învățămînt 

Fondul 
EI 

Proiecte 
Alte 

surse 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

1. Cost  creare  CREI, total 
inclusiv: 

                        

1.1. Renovare spațiu                         

1.2. Dotare echipament /utilaj                         

1.3. Dotare mobilier                         

2. Cost funcționare CREI, total, 
inclusiv: 

                        

2.1. Întreținere (servicii, reparații 
curente) 

                        

2.2. Procurare materiale 
didactice, literatură pentru 
personal 
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2.3. Procurare materiale 
didactice, literatură pentru 
copii 

                        

2.4. Procurare jocuri, jucării                         

2.5. Procurare consumabile                         

2.6. Instruire personal                         

3. Salarizare                          

3.1. Salarizare CDS                         

3.2. Salarizare educator / 
meditație EI 

                        

4. Servicii suplimentare                         

4.1. Alimentația copiilor din 
familii vulnerabile 

                        

4.2. Plata de închiriere a 
manualelor pentru copiii din 
familii vulnerabile 

                        

 

Chestionar  
pentru cartografierea serviciilor educaționale la nivelul instituției de învățămînt preuniversitar –  

Instituția rezidențială 
 

Stimați respondenți,  
Datele din prezentul Chestionar sunt colectate în scopul cartografierii serviciilor educaționale la nivel instituțional 

și vor fi utilizate ulterior la elaborarea hărții serviciilor educaționale a raionului. Pentru completarea corectă a 
chestionarului, Vă recomandăm să examinați Instrucțiunile privind completarea chestionarelor pentru realizarea 
cartografierii serviciilor educaționale la nivel de instituție (Anexa 3 la Metodologia de cartografiere și elaborare a 

hărții serviciilor educaționale). 
 

Raionul: selectați raionul din listă 

 (se va indica denumirea raionului) 

Localitatea:   

 (se va indica denumirea localității) 

Instituția:   

 (se va indica denumirea instituției) 

I. Informații generale instituție 

Nr. crt. Indicatori Nr. Explicație 
1.1. Tipul 

  
Se va indica cifra corespunzătoare tipului 
8 - Gimnaziu-internat; 9 - Școală auxiliară; 10 - Școală specială; 
11 - Casă de copii 

1.2. Niveluri de învățămînt 

  

Se va indica cifra corespunzătoare nivelului: 
0 - Nu oferă programe educaționale; 1 - Preșcolar; 2 - Preșcolar, 
primar; 3 - Preșcolar (pregătirea obligatorie pentru școală), 
Primar; 4 - Preșcolar (pregătirea obligatorie pentru școală), 
Primar, Gimnazial; 5 - Preșcolar (pregătirea obligatorie pentru 
școală), Primar, Gimnazial, Liceal; 6 - Primar; 7 - Primar, 
Gimnazial; 8 - Primar, Gimnazial, Liceal; 9 - Gimnazial; 10 - 
Gimnazial, Liceal; 11 - Liceal 

1.3. Limba de instruire   
Se va indica cifra corespunzătoare limbii de instruire 
1 - Limba română; 2 - Limba rusă; 3 - Mixtă 

1.7. Capacitatea instituțională 

  

Se va indica cifra corespunzătoare capacității: 
1 - Pînă la 50 de copii; 2 - 50-100 de copii; 3 - 100-200 de copii; 
4 - 200-300 de copii; 5 - 300-400 de copii; 6 - 400-500 de copii; 
7 - 500-600 de copii; 8 - 600-700 de copii; 9 - 700-800 de copii; 
10 - 800-900 de copii; 11 - Peste 900 de copii 

1.8. Nr. săli de grupe conform 
capacității instituționale 

  
Se va indica numărul de săli de grupe în instituție 
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1.9. Nr. săli de clasă conform capacității 
instituționale 

  
Se va indica numărul de săli de clasă în instituție 

1.10. Subordonarea 
  

Se va indica cifra corespunzătoare tipului de subordonare: 
1 - Ministerului Educației; 2 - Ministerului Muncii, Protecției 
Sociale și Familiei; 3 - Autorităților publice locale 

II. Informații generale copii 
2. Total copii cu vîrste 3-18 ani în 

instituție, din ei: 0 
Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 
2.6. 

2.2. Copii cu vîrste 3-4 ani în instituție, 
din ei:   

Se va indica numărul de copii cu vîrste 3-4 ani în instituție 
Notă: Grupa de vîrstă 3-4 ani include toți copiii care nu ating 
vîrsta de 5 ani pînă la data de 01.01.2015 

2.2.0.1. din localitate   Se va indica numărul de copii cu vîrste 3-4 ani din localitate 

2.2.0.2. din raion   Se va indica numărul de copii cu vîrste 3-4 ani din raion 

2.2.0.3. din alte raioane   Se va indica numărul de copii cu vîrste 3-4 ani din alte raione 

2.2.1. Copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 în 
instituție, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.1., 2.2.1.2, 
2.2.1.3. 

2.2.1.1. Copii cu dizabilități severe 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.4.1., 2.2.1.5.1., 
2.2.1.6.1., 2.2.1.7.1., 2.2.1.8.1. 

2.2.1.2. Copii cu dizabilități moderate 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.4.2., 2.2.1.5.2., 
2.2.1.6.2., 2.2.1.7.2., 2.2.1.8.2. 

2.2.1.3. Copii cu dizabilități ușoare 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.4.3., 2.2.1.5.3., 
2.2.1.6.3., 2.2.1.7.3., 2.2.1.8.3. 

2.2.1.4. Copii cu dizabilități mintale, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.4.1., 2.2.1.4.2., 
2.2.1.4.3. 

2.2.1.4.1. cu dizabilități mintale severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.4.2. cu dizabilități mintale moderate   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.4.3. cu dizabilități mintale ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.5. Copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.5.1., 2.2.1.5.2., 
2.2.1.5.3. 

2.2.1.5.1. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
severe 

  
Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
severe din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.5.2. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 
ani 

2.2.1.5.3. cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare 

  
Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.6. Copii cu dizabilități de văz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.6.1., 2.2.1.6.2., 
2.2.1.6.3. 

2.2.1.6.1. cu dizabilități de văz severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.6.2. cu dizabilități de văz moderate   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.6.3. cu dizabilități de văz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.7. Copii cu deficiențe de auz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.7.1., 2.2.1.7.2., 
2.2.1.7.3. 

2.2.1.7.1. cu deficiențe de auz severe   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 
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2.2.1.7.2. cu deficiențe de auz moderate   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.7.3. cu deficiențe de auz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.8. Copii cu tulburări de limbaj, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.8.1., 2.2.1.8.2., 
2.2.1.8.3. 

2.2.1.8.1. cu tulburări de limbaj severe   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.8.2. cu tulburări de limbaj moderate   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.8.3. cu tulburări de limbaj ușoare   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.9. Copii cu dizabilități asociate, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.9.1., 2.2.1.9.2., 
2.2.1.9.3. 

2.2.1.9.1. cu dizabilități asociate severe 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate severe din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 3-4 ani. Categoria 
respectivă nu se include la pozițiile 2.2.1.4.1., 2.2.1.5.1., 
2.2.1.6.1., 2.2.1.7.1., 2.2.1.8.1. 

2.2.1.9.2. cu dizabilități asociate moderate 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate moderate 
din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 3-4 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.2.1.4.2., 
2.2.1.5.2., 2.2.1.6.2., 2.2.1.7.2., 2.2.1.8.2. 

2.2.1.9.3. cu dizabilități asociate ușoare 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate ușoare din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 3-4 ani. Categoria 
respectivă nu se include la pozițiile 2.2.1.4.3., 2.2.1.5.3., 
2.2.1.6.3., 2.2.1.7.3., 2.2.1.8.3. 

2.2.1.10. Copii cu dizabilități, cu vîrste 3-4 
ani, evaluați de Serviciul de 
Asistență Psihopedagogică (SAP) 

  

Se va indica numărul de copii evaluați de SAP din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.11. Copii cu dizabilități, cu vîrste 3-4 
ani, asistați în Centrul de resurse 
pentru educația incluzivă (CREI) 

  

Se va indica numărul de copii asistați în CREI pentru educația 
incluzivă din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 
ani 

2.2.1.12. Copii cu dizabilități, cu vîrste 3-4 
ani, asistați de cadrul didactic de 
sprijin (CDS) 

  

Se va indica numărul de copii asistați de CDS de sprijin din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.13. Copii cu dizabilități, cu vîrste 3-4 
ani, asistați de psiholog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de psiholog din numărul 
total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.14. Copii cu dizabilități, cu vîrste 3-4 
ani, asistați de logoped 

  
Se va indica numărul de copii asistați de logoped din numărul 
total de copii cu tulburări de limbaj cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.15. Copii cu dizabilități, cu vîrste 3-4 
ani, asistați de surdopedagog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de surdopedagog din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.16. Copii cu dizabilități, cu vîrste 3-4 
ani, asistați de tiflopedagog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de tiflopedagog din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.17. Copii cu dizabilități, cu vîrste 3-4 
ani, beneficiari de transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de transport 
specializat din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.2. Copii cu vîrste 3-4 ani plasați  în 
servicii substitutive familiei 
biologice, inclusiv în: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.2.1.-2.2.2.4. 

2.2.2.1. Centre de plasament temporar   
Se va indica numărul de copii plasați în Centre de plasament 
temporar din numărul total de copii cu vîrste 3-4 ani 

2.2.2.2. Case de copii de tip familial (CCTF)   
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF din numărul total 
de copii cu vîrste 3-4 ani 

2.2.2.3. Asistență parentală profesionistă 
(APP) 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP din numărul total 
de copii cu vîrste 3-4 ani 

2.2.2.4. Sub tutelă   
Se va indica numărul de copii plasați sub tutelă din numărul 
total de copii cu vîrste 3-4 ani 
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2.2.3. Copii cu vîrste 3-4 ani care 
beneficiază de servicii sociale, 
inclusiv în:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.3.1.-2.2.3.4. 

2.2.3.1. Centre de zi   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de zi din numărul total de copii cu vîrste 3-4 ani  

2.2.3.2. Centre comunitare   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre comunitare din numărul total de copii cu vîrste 3-4 ani 

2.2.3.3. Centre de reabilitare   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de reabilitare din numărul total de copii cu vîrste 3-4 ani 

2.2.3.4. Serviciul social Asistență Personală 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciul 
social Asistență Personală din numărul total de copii cu vîrste 3-
4 ani 

2.3. Copii cu vîrste 5-6(7) ani în 
instituție, din ei:   

Se va indica numărul de copii cu vîrste 5-6(7) ani în instituție 
Notă: Grupa de vîrstă 5-6(7) ani include toți copiii care nu 
ating vîrsta de 7(8) ani pînă la data de 01.01.2015 

2.3.0.1. din localitate   Se va indica numărul de copii cu vîrste 5-6(7) ani din localitate 

2.3.0.2. din raion   Se va indica numărul de copii cu vîrste 5-6(7) ani din raion 

2.3.0.3. din alte raioane   Se va indica numărul de copii cu vîrste 5-6(7) ani din alte raione 

2.3.1. Copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) 
în instituție, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.1., 2.3.1.2, 
2.3.1.3. 

2.3.1.1. Copii cu dizabilități severe 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.4.1., 2.3.1.5.1., 
2.3.1.6.1., 2.3.1.7.1., 2.3.1.8.1., 2.3.1.9.1. 

2.3.1.2. Copii cu dizabilități moderate 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.4.2., 2.3.1.5.2., 
2.3.1.6.2., 2.3.1.7.2., 2.3.1.8.2., 2.3.1.9.2. 

2.3.1.3. Copii cu dizabilități ușoare 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.4.3., 2.3.1.5.3., 
2.3.1.6.3., 2.3.1.7.3., 2.3.1.8.3., 2.3.1.9.3. 

2.3.1.4. Copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare, 
inclusiv: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.4.1., 2.3.1.4.2., 
2.3.1.4.3. 

2.3.1.4.1. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare severe din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.4.2. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare moderate din numărul total de copii cu dizabilități 
cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.4.3. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.5. Copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.5.1., 2.3.1.5.2., 
2.3.1.5.3. 

2.3.1.5.1. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
severe din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.3.1.5.2. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-
6(7) ani 

2.3.1.5.3. cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.3.1.6. Copii cu dizabilități de văz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.6.1., 2.3.1.6.2., 
2.3.1.6.3. 

2.3.1.6.1. cu dizabilități de văz severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.6.2. cu dizabilități de văz moderate   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 
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2.3.1.6.3. cu dizabilități de văz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.7. Copii cu deficiențe de auz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.7.1., 2.3.1.7.2., 
2.3.1.7.3. 

2.3.1.7.1. cu deficiențe de auz severe   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.7.2. cu deficiențe de auz moderate   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.7.3. cu deficiențe de auz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.8. Copii cu tulburări de limbaj, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.8.1., 2.3.1.8.2., 
2.3.1.8.3. 

2.3.1.8.1. cu tulburări de limbaj severe   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.8.2. cu tulburări de limbaj moderate   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.8.3. cu tulburări de limbaj ușoare   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.9. Copii cu dizabilități asociate, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.9.1., 2.3.1.9.2., 
2.3.1.9.3. 

2.3.1.9.1. cu dizabilități asociate severe 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate severe din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.3.1.4.1., 
2.3.1.5.1., 2.3.1.6.1., 2.3.1.7.1., 2.3.1.8.1. 

2.3.1.9.2. cu dizabilități asociate moderate 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate moderate 
din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.3.1.4.2., 
2.3.1.5.2., 2.3.1.6.2., 2.3.1.7.2., 2.3.1.8.2. 

2.3.1.9.3. cu dizabilități asociate ușoare 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate ușoare din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.3.1.4.3., 
2.3.1.5.3., 2.3.1.6.3., 2.3.1.7.3., 2.3.1.8.3. 

2.3.1.10. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, evaluați de Serviciul de 
Asistență Psihopedagogică (SAP) 

  

Se va indica numărul de copii evaluați de SAP din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.11. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, asistați în Centrul de resurse 
pentru educația incluzivă (CREI) 

  

Se va indica numărul de copii asistați în CREI pentru educația 
incluzivă din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-
6(7) ani 

2.3.1.12. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, asistați de cadrul didactic de 
sprijin (CDS) 

  

Se va indica numărul de copii asistați de CDS din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.13. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, asistați de psiholog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de psiholog din numărul 
total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.14. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, asistați de logoped 

  
Se va indica numărul de copii asistați de logoped din numărul 
total de copii cu tulburări de limbaj cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.15. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, asistați de surdopedagog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de surdopedagog din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.16. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, asistați de tiflopedagog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de tiflopedagog din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.17. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-6(7) 
ani, beneficiari de transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de transport 
specializat din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.3.2. Copii cu vîrste 5-6(7) ani plasați  în 
servicii substitutive familiei 
biologice, inclusiv în: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.2.1.-2.3.2.4. 

2.3.2.1. Centre de plasament temporar   
Se va indica numărul de copii plasați în Centre de plasament 
temporar din numărul total de copii cu vîrste 5-6(7) ani 



 
Raportul final al Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

 

165 
 

2.3.2.2. Case de copii de tip familial (CCTF)   
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF din numărul total 
de copii cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.2.3. Asistență parentală profesionistă 
(APP) 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP din numărul total 
de copii cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.2.4. Sub tutelă   
Se va indica numărul de copii plasați sub tutelă din numărul 
total de copii cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.3. Copii cu vîrste 5-6(7) ani care 
beneficiază de servicii sociale, 
inclusiv în:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.3.1.-2.3.3.4. 

2.3.3.1. Centre de zi   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de zi din numărul total de copii cu vîrste 5-6(7) ani  

2.3.3.2. Centre comunitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre comunitare din numărul total de copii cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.3.3.3. Centre de reabilitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de reabilitare din numărul total de copii cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.3.3.4. Serviciul social Asistență Personală 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciul 
social Asistență Personală din numărul total de copii cu vîrste 5-
6(7) ani 

2.4. Copii cu vîrste (6)7 -10 ani în 
instituție, din ei:   

Se va indica numărul de copii cu vîrste (6)7-10 ani (treapta 
primară) în instituție 
Notă: Grupa de vîrstă 6(7)-10 ani include toți copiii care nu 
ating vîrsta de 11 ani pînă la data de 01.01.2015 

2.4.0.1. din localitate   Se va indica numărul de copii cu vîrste (6)7-10 ani din localitate 

2.4.0.2. din raion   Se va indica numărul de copii cu vîrste (6)7-10 ani din raion 

2.4.0.3. din alte raioane   
Se va indica numărul de copii cu vîrste (6)7-10 ani din alte 
raione 

2.4.1. Copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 
în instituție, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.1., 2.4.1.2, 
2.4.1.3. 

2.4.1.1. Copii cu dizabilități severe 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.4.1., 2.4.1.5.1., 
2.4.1.6.1., 2.4.1.7.1., 2.4.1.8.1., 2.4.1.9.1. 

2.4.1.2. Copii cu dizabilități moderate 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.4.2., 2.4.1.5.2., 
2.4.1.6.2., 2.4.1.7.2., 2.4.1.8.2., 2.4.1.9.2. 

2.4.1.3. Copii cu dizabilități ușoare 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.4.3., 2.4.1.5.3., 
2.4.1.6.3., 2.4.1.7.3., 2.4.1.8.3., 2.4.1.9.3. 

2.4.1.4. Copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare, 
inclusiv: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.4.1., 2.4.1.4.2., 
2.4.1.4.3. 

2.4.1.4.1. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare severe din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.4.2. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare moderate din numărul total de copii cu dizabilități 
cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.4.3. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.5. Copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.5.1., 2.4.1.5.2., 
2.4.1.5.3. 

2.4.1.5.1. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
severe din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 
ani 

2.4.1.5.2. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 
(6)7-10 ani 
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2.4.1.5.3. cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-
10 ani 

2.4.1.6. Copii cu dizabilități de văz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.6.1., 2.4.1.6.2., 
2.4.1.6.3. 

2.4.1.6.1. cu dizabilități de văz severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.6.2. cu dizabilități de văz moderate   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.6.3. cu dizabilități de văz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.7. Copii cu deficiențe de auz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.7.1., 2.4.1.7.2., 
2.4.1.7.3. 

2.4.1.7.1. cu deficiențe de auz severe   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.7.2. cu deficiențe de auz moderate   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.7.3. cu deficiențe de auz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.8. Copii cu tulburări de limbaj, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.8.1., 2.4.1.8.2., 
2.4.1.8.3. 

2.4.1.8.1. cu tulburări de limbaj severe   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.8.2. cu tulburări de limbaj moderate   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.8.3. cu tulburări de limbaj ușoare   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.9. Copii cu dizabilități asociate, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.9.1., 2.4.1.9.2., 
2.4.1.9.3. 

2.4.1.9.1. cu dizabilități asociate severe 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate severe din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.4.1.4.1., 
2.4.1.5.1., 2.4.1.6.1., 2.4.1.7.1., 2.4.1.8.1. 

2.4.1.9.2. cu dizabilități asociate moderate 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate moderate 
din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.4.1.4.2., 
2.4.1.5.2., 2.4.1.6.2., 2.4.1.7.2., 2.4.1.8.2. 

2.4.1.9.3. cu dizabilități asociate ușoare 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate ușoare din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.4.1.4.3., 
2.4.1.5.3., 2.4.1.6.3., 2.4.1.7.3., 2.4.1.8.3. 

2.4.1.10. Copii cu dizabilități, cu vîrste 6(7)-
10 ani, evaluați de Serviciul de 
Asistență Psihopedagogică (SAP) 

  

Se va indica numărul de copii evaluați de SAP din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 6(7)-10 ani 

2.4.1.11. Copii cu dizabilități, cu vîrste 6(7)-
10 ani, care învață în bază de Plan 
educațional individualizat (PEI) 

  

Se va indica numărul de copii cu vîrste (6)7-10 ani din instituție 
pentru care a fost elaborat și se realizează PEI 

2.4.1.12. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, asistați în Centrul de resurse 
pentru educația incluzivă (CREI) 

  

Se va indica numărul de copii asistați în CREI din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.13. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, asistați de cadrul didactic de 
sprijin (CDS) 

  

Se va indica numărul de copii asistați de CDS din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.14. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, asistați de psiholog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de psiholog din numărul 
total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.15. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, asistați de logoped 

  
Se va indica numărul de copii asistați de logoped din numărul 
total de copii cu tulburări de limbaj cu vîrste (6)7-10 ani 
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2.4.1.16. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, asistați de surdopedagog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de surdopedagog din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.17. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, asistați de tiflopedagog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de tiflopedagog din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.18. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, care necesită transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii care necesită transport specializat 
(copiii care nu se pot deplasa independent la și de la instituție) 
din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.19. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, beneficiari de transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de transport 
specializat din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 
ani 

2.4.1.20. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, beneficiari de meditație 

  
Se va indica numărul de copii beneficiari de meditație din 
numărul de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.21. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, cu instruire la domiciliu 

  
Se va indica numărul de copii cu instruire la domiciliu din 
numărul de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.2. Copii cu vîrste 6(7)-10 ani plasați  în 
servicii substitutive familiei 
biologice, inclusiv în: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.2.1.-2.4.2.4. 

2.4.2.1. Centre de plasament temporar   
Se va indica numărul de copii plasați în Centre de plasament 
temporar din numărul total de copii cu vîrste 6(7)-10 ani 

2.4.2.2. Case de copii de tip familial (CCTF)   
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF din numărul total 
de copii cu vîrste 6(7)-10 ani 

2.4.2.3. Asistență parentală profesionistă 
(APP) 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP din numărul total 
de copii cu vîrste 6(7)-10 ani 

2.4.2.4. Sub tutelă   
Se va indica numărul de copii plasați sub tutelă din numărul 
total de copii cu vîrste 6(7)-10 ani 

2.4.3. Copii cu vîrste 6(7)-10 ani care 
beneficiază de servicii sociale, 
inclusiv în:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.3.1.-2.4.3.4. 

2.4.3.1. Centre de zi   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de zi  din numărul total de copii cu vîrste 6(7)-10 ani  

2.4.3.2. Centre comunitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre comunitare din numărul total de copii cu vîrste 6(7)-10 
ani 

2.4.3.3. Centre de reabilitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de reabilitare  din numărul total de copii cu vîrste 6(7)-
10 ani 

2.4.3.4. Serviciul social Asistență Personală 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciul 
social Asistență Personală  din numărul total de copii cu vîrste 
6(7)-10 ani 

2.5. Copii cu vîrste 11 -16 ani în 
instituție, din ei:   

Se va indica numărul de copii cu vîrste 11-16 ani (treapta 
gimnazială) în instituție 
Notă: Grupa de vîrstă 11-16 ani include toți copiii care nu 
ating vîrsta de 17 ani pînă la data de 01.01.2015 

2.5.0.1. din localitate   Se va indica numărul de copii cu vîrste 11-16 ani din localitate 

2.5.0.2. din raion   Se va indica numărul de copii cu vîrste 11-16 ani din raion 

2.5.0.3. din alte raioane   Se va indica numărul de copii cu vîrste 11-16 ani din alte raione 

2.5.1. Copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 
în instituție, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.1.1., 2.5.1.2, 
2.5.1.3. 

2.5.1.1. Copii cu dizabilități severe 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.1.4.1., 2.5.1.5.1., 
2.5.1.6.1., 2.5.1.7.1., 2.5.1.8.1., 2.5.1.9.1. 

2.5.1.2. Copii cu dizabilități moderate 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.1.4.2., 2.5.1.5.2., 
2.5.1.6.2., 2.5.1.7.2., 2.5.1.8.2., 2.5.1.9.2. 

2.5.1.3. Copii cu dizabilități ușoare 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.1.4.3., 2.5.1.5.3., 
2.5.1.6.3., 2.5.1.7.3., 2.5.1.8.3., 2.5.1.9.3. 
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2.5.1.4. Copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare, 
inclusiv: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.1.4.1., 2.5.1.4.2., 
2.5.1.4.3. 

2.5.1.4.1. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare severe din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 11-16 ani 

2.5.1.4.2. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare moderate din numărul total de copii cu dizabilități 
cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.4.3. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 11-16 ani 

2.5.1.5. Copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatori 2.5.1.5.1., 2.5.1.5.2., 
2.5.1.5.3. 

2.5.1.5.1. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
severe din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 
ani 

2.5.1.5.2. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-
16 ani 

2.5.1.5.3. cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 
ani 

2.5.1.6. Copii cu dizabilități de văz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.1.6.1., 2.5.1.6.2., 
2.5.1.6.3. 

2.5.1.6.1. cu dizabilități de văz severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.6.2. cu dizabilități de văz moderate   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.6.3. cu dizabilități de văz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.7. Copii cu deficiențe de auz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.1.7.1., 2.5.1.7.2., 
2.5.1.7.3. 

2.5.1.7.1. cu deficiențe de auz severe   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.7.2. cu deficiențe de auz moderate   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.7.3. cu deficiențe de auz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.8. Copii cu tulburări de limbaj, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.1.8.1., 2.5.1.8.2., 
2.5.1.8.3. 

2.5.1.8.1. cu tulburări de limbaj severe   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.8.2. cu tulburări de limbaj moderate   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.8.3. cu tulburări de limbaj ușoare   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.9. Copii cu dizabilități asociate, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.1.9.1., 2.5.1.9.2., 
2.5.1.9.3. 

2.5.1.9.1. cu dizabilități asociate severe 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate severe din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 11-16 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.5.1.4.1., 
2.5.1.5.1., 2.5.1.6.1., 2.5.1.7.1., 2.5.1.8.1. 

2.5.1.9.2. cu dizabilități asociate moderate 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate moderate 
din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 11-16 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.5.1.4.2., 
2.5.1.5.2., 2.5.1.6.2., 2.5.1.7.2., 2.5.1.8.2. 



 
Raportul final al Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

 

169 
 

2.5.1.9.3. cu dizabilități asociate ușoare 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate ușoare din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 11-16 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.5.1.4.3., 
2.5.1.5.3., 2.5.1.6.3., 2.5.1.7.3., 2.5.1.8.3. 

2.5.1.10. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, evaluați de Serviciul de 
Asistență Psihopedagogică (SAP) 

  

Se va indica numărul de copii evaluați de SAP din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.11. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, care învață în bază de Plan 
educațional individualizat (PEI) 

  

Se va indica numărul de copii cu vîrste 11-16 ani din instituție 
pentru care a fost elaborat și se realizează PEI 

2.5.1.12. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, asistați în Centrul de resurse 
pentru educația incluzivă (CREI) 

  

Se va indica numărul de copii asistați în CREI din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.13. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, asistați de cadrul didactic de 
sprijin (CDS) 

  

Se va indica numărul de copii asistați de CDS din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.14. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, asistați de psiholog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de psiholog din numărul 
total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.15. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, asistați de logoped 

  
Se va indica numărul de copii asistați de logoped din numărul 
total de copii cu tulburări de limbaj cu vîrste 11-16 ani 

2.4.1.16. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, asistați de surdopedagog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de surdopedagog din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.4.1.17. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, asistați de tiflopedagog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de tiflopedagog din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.18. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, care necesită transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii care necesită transport specializat 
(copiii care nu se pot deplasa independent la și de la instituție) 
din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.19. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, beneficiari de transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de transport 
specializat din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 
ani 

2.5.1.20. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, încadrați în grupele de 
meditație pentru copii cu CES  

  

Se va indica numărul de copii încadrați în grupele de meditație 
pentru copii cu CES din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 
11-16 ani 

2.5.1.21. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, cu instruire la domiciliu 

  
Se va indica numărul de copii cu instruire la domiciliu din 
numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.22. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-16 
ani, beneficiari de alimentație 
gratuită 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de alimentație gratuită 
din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.2. Copii cu vîrste 11-16 ani plasați  în 
servicii substitutive familiei 
biologice, inclusiv în: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.2.1.-2.5.2.4. 

2.5.2.1. Centre de plasament temporar   
Se va indica numărul de copii plasați în Centre de plasament 
temporar din numărul total de copii cu vîrste 11-16 ani 

2.5.2.2. Case de copii de tip familial (CCTF)   
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF din numărul total 
de copii cu vîrste 11-16 ani 

2.5.2.3. Asistență parentală profesionistă 
(APP) 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP din numărul total 
de copii cu vîrste 11-16 ani 

2.5.2.4. Sub tutelă   
Se va indica numărul de copii plasați sub tutelă din numărul 
total de copii cu vîrste 11-16 ani 

2.5.3. Copii cu vîrste 11-16 ani care 
beneficiază de servicii sociale, 
inclusiv în:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.3.1.-2.5.3.4. 

2.5.3.1. Centre de zi   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de zi din numărul total de copii cu vîrste 11-16 ani  

2.5.3.2. Centre comunitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre comunitare  din numărul total de copii cu vîrste 11-16 
ani 
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2.5.3.3. Centre de reabilitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de reabilitare din numărul total de copii cu vîrste 11-16 
ani 

2.5.3.4. Serviciul social Asistență Personală 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciul 
social Asistență Personală din numărul total de copii cu vîrste 
11-16 ani 

2.6. Copii cu vîrste 17-18 ani în 
instituție, din ei:   

Se va indica numărul de copii cu vîrste 17-18 ani (treapta 
liceală) în instituție 
Notă: Grupa de vîrstă 17-18 ani include toți copiii care nu 
ating vîrsta de 19 ani pînă la data de 01.01.2015 

2.6.0.1. din localitate   Se va indica numărul de copii cu vîrste 17-18 ani din localitate 

2.6.0.2. din raion   Se va indica numărul de copii cu vîrste 17-18 ani din raion 

2.6.0.3. din alte raioane   Se va indica numărul de copii cu vîrste 17-18 ani din alte raione 

2.6.1. Copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 
în instituție, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.1.1., 2.6.1.2, 
2.6.1.3. 

2.6.1.1. Copii cu dizabilități severe 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.1.4.1., 2.6.1.5.1., 
2.6.1.6.1., 2.6.1.7.1., 2.6.1.8.1., 2.6.1.9.1. 

2.6.1.2. Copii cu dizabilități moderate 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.1.4.2., 2.6.1.5.2., 
2.6.1.6.2., 2.6.1.7.2., 2.6.1.8.2., 2.6.1.9.2. 

2.6.1.3. Copii cu dizabilități ușoare 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.1.4.3., 2.6.1.5.3., 
2.6.1.6.3., 2.6.1.7.3., 2.6.1.8.3., 2.6.1.9.3. 

2.6.1.4. Copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare, 
inclusiv: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.1.4.1., 2.6.1.4.2., 
2.6.1.4.3. 

2.6.1.4.1. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare severe din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 17-18 ani 

2.6.1.4.2. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare moderate din numărul total de copii cu dizabilități 
cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.4.3. cu dizabilități mintale/dificultăți de 
învățare ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 17-18 ani 

2.6.1.5. Copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.1.5.1., 2.6.1.5.2., 
2.6.1.5.3. 

2.6.1.5.1. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
severe din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 
ani 

2.6.1.5.2. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-
18 ani 

2.6.1.5.3. cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 
ani 

2.6.1.6. Copii cu dizabilități de văz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.1.6.1., 2.6.1.6.2., 
2.6.1.6.3. 

2.6.1.6.1. cu dizabilități de văz severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.6.2. cu dizabilități de văz moderate   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.6.3. cu dizabilități de văz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.7. Copii cu deficiențe de auz, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.1.7.1., 2.6.1.7.2., 
2.6.1.7.3. 
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2.6.1.7.1. cu deficiențe de auz severe   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.7.2. cu deficiențe de auz moderate   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.7.3. cu deficiențe de auz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.8. Copii cu tulburări de limbaj, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.1.8.1., 2.6.1.8.2., 
2.6.1.8.3. 

2.6.1.8.1. cu tulburări de limbaj severe   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj severe din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.8.2. cu tulburări de limbaj moderate   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj moderate 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.8.3. cu tulburări de limbaj ușoare   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj ușoare din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.9. Copii cu dizabilități asociate, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.1.9.1., 2.6.1.9.2., 
2.6.1.9.3. 

2.6.1.9.1. cu dizabilități asociate severe 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate severe din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 17-18 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.6.1.4.1., 
2.6.1.5.1., 2.6.1.6.1., 2.6.1.7.1., 2.6.1.8.1. 

2.6.1.9.2. cu dizabilități asociate moderate 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate moderate 
din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 17-18 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.6.1.4.2., 
2.6.1.5.2., 2.6.1.6.2., 2.6.1.7.2., 2.6.1.8.2. 

2.6.1.9.3. cu dizabilități asociate ușoare 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate ușoare din 
numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 17-18 ani. 
Categoria respectivă nu se include la pozițiile 2.6.1.4.3., 
2.6.1.5.3., 2.6.1.6.3., 2.6.1.7.3., 2.6.1.8.3. 

2.6.1.10. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, evaluați de Serviciul de 
Asistență Psihopedagogică (SAP) 

  

Se va indica numărul de copii evaluați de SAP din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.11. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, care învață în bază de Plan 
educațional individualizat (PEI) 

  

Se va indica numărul de copii cu vîrste 17-18 ani din instituție 
pentru care a fost elaborat și se realizează PEI 

2.6.1.12. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, asistați în Centrul de resurse 
pentru educația incluzivă (CREI) 

  

Se va indica numărul de copii asistați în CREI din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.13. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, asistați de cadrul didactic de 
sprijin (CDS) 

  

Se va indica numărul de copii asistați de CDS din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.14. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, asistați de psiholog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de psiholog din numărul 
total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.15. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, asistați de logoped 

  
Se va indica numărul de copii asistați de logoped din numărul 
total de copii cu tulburări de limbaj cu vîrste 17-18 ani 

2.4.1.16. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, asistați de surdopedagog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de surdopedagog din 
numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.4.1.17. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, asistați de tiflopedagog 

  
Se va indica numărul de copii asistați de tiflopedagog din 
numărul total de copii cu dizabilități  cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.18. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, care necesită transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii care necesită transport specializat 
(copiii care nu se pot deplasa independent la și de la instituție) 
din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.19. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, beneficiari de transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de transport 
specializat din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 
ani 

2.6.1.20. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, încadrați în grupele de 
meditație pentru copii cu CES  

  

Se va indica numărul de copii încadrați în grupele de meditație 
pentru copii cu CES din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 
17-18 ani 
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2.6.1.21. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, cu instruire la domiciliu 

  
Se va indica numărul de copii cu instruire la domiciliu din 
numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.22. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-18 
ani, beneficiari de alimentație 
gratuită 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de alimentație gratuită 
din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.2. Copii cu vîrste 17-18 ani plasați  în 
servicii substitutive familiei 
biologice, inclusiv în: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.2.1.-2.6.2.4. 

2.6.2.1. Centre de plasament temporar   
Se va indica numărul de copii plasați în Centre de plasament 
temporar din numărul total de copii cu vîrste 17-18 ani 

2.6.2.2. Case de copii de tip familial (CCTF)   
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF din numărul total 
de copii cu vîrste 17-18 ani 

2.6.2.3. Asistență parentală profesionistă 
(APP) 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP din numărul total 
de copii cu vîrste 17-18 ani 

2.6.2.4. Sub tutelă   
Se va indica numărul de copii plasați sub tutelă din numărul 
total de copii cu vîrste 17-18 ani 

2.6.3. Copii cu vîrste 17-18 ani care 
beneficiază de servicii sociale, 
inclusiv în:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.3.1.-2.6.3.4. 

2.6.3.1. Centre de zi   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de zi  din numărul total de copii cu vîrste 17-18 ani  

2.6.3.2. Centre comunitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre comunitare  din numărul total de copii cu vîrste 17-18 
ani 

2.6.3.3. Centre de reabilitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii în 
Centre de reabilitare  din numărul total de copii cu vîrste 17-18 
ani 

2.6.3.4. Serviciul social Asistență Personală 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciul 
social Asistență Personală  din numărul total de copii cu vîrste 
17-18 ani 

III. Resursele umane 
3.1. Cadre de conducere  

3.1.1. Cadre de conducere, inclusiv: 0 Se va indica numărul cadrelor de conducere din instituție 

3.1.1.1. Cu studii superioare   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu studii 
superioare 

3.1.1.2. Cu studii superioare nefinisate   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu studii 
superioare nefinisate 

3.1.1.3. Cu studii medii de specialitate   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu studii medii de 
specialitate 

3.1.2.1. Calificare profesională 
  

Se va indica numărul cadrelor de conducere cu calificare 
(licență, masterat) în Pedagogie, Psihopedagogie, Științe ale 
educației 

3.1.3.1. Vechime în funcția de conducere, 
pînă la 5 ani 

  
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu vechime în 
funcția de conducere pînă la 5 ani 

3.1.3.2. Vechime în funcția de conducere, 
5-10 ani 

  
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu vechime în 
funcția de conducere de 5 -10 ani 

3.1.3.3. Vechime în funcția de conducere, 
10 ani și mai mult 

  
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu vechime în 
funcția de conducere de 10 ani și mai mult 

3.1.3.4. Vîrstă pensionară   
Se va indica numărul cadrelor de conducere de vîrstă 
pensionară 

3.1.4. Grad managerial, total, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 3.1.4.1., 3.1.4.2., 
3.1.4.3 

3.1.4.1. doi   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu grad managerial 
doi 

3.1.4.2. unu   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu grad managerial 
unu 

3.1.4.3. superior   
Se va indica numărul cadrelor de conducere cu grad managerial 
superior 
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3.1.4.4. fără grad   
Se va indica numărul cadrelor de conducere fără grad 
managerial 

3.1.5.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica numărul cadrelor de conducere care au realizat 
cursuri de formare continuă în domeniul EI de durată diferită, 
oferite de IȘE, universități, ONG-uri 

3.1.5.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica numărul cadrelor de conducere care au realizat 
cursuri de formare continuă de durată diferită, oferite de 
autoritățile/instituțiile locale 

3.2. Cadre didactice 
3.2.1. Cadre didactice 0 Se va indica numărul cadrelor didactice din instituție 

3.2.1.1. Cu studii superioare   Se va indica numărul cadrelor didactice cu studii superioare 

3.2.1.2. Cu studii superioare nefinisate   
Se va indica numărul cadrelor didactice cu studii superioare 
nefinisate 

3.2.1.3. Cu studii medii de specialitate   
Se va indica numărul cadrelor didactice cu studii medii de 
specialitate 

3.2.2.1. Calificare profesională   
Se va indica numărul cadrelor didactice cu calificare (licență, 
masterat) în Pedagogie, Psihopedagogie, Științe ale educației 

3.2.3.1. Vechime în muncă pedagogică, 
pînă la 5 ani 

  
Se va indica numărul cadrelor didactice cu vechime în muncă 
pedagogică pînă la 5 ani 

3.2.3.2. Vechime în muncă pedagogică, 5-
10 ani 

  
Se va indica numărul cadrelor didactice cu vechime în muncă 
pedagogică de 5-10 ani 

3.2.3.3. Vechime în muncă pedagogică, 10-
15 ani  

  
Se va indica numărul cadrelor didactice cu vechime în muncă 
pedagogică de 10-15 ani 

3.2.3.4. Vechime în muncă pedagogică, 15 
ani și mai mult 

  
Se va indica numărul cadrelor didactice cu vechime în muncă 
pedagogică de 15 ani și mai mult 

3.2.3.5. Vîrstă pensionară   Se va indica numărul cadrelor didactice de vîrstă pensionară 

3.2.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular 

  
Se va indica numărul cadrelor didactice angajate permanent, 
inclusiv, în bază de contract pe durată determinată 

3.2.4.2. prin cumul   Se va indica numărul cadrelor didactice angajate prin cumul 

3.2.5. Grad didactic, total, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 3.2.5.1., 3.2.5.2., 
3.2.5.3 

3.2.5.1. doi   Se va indica numărul cadrelor didactice cu grad didactic doi 

3.2.5.2. unu   Se va indica numărul cadrelor didactice cu grad didactic unu 

3.2.5.3. superior   
Se va indica numărul cadrelor didactice cu grad didactic 
superior 

3.2.5.4. fără grad   Se va indica numărul cadrelor didactice fără grad didactic 

3.2.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica numărul cadrelor didactice care au realizat cursuri 
de formare continuă în domeniul EI de durată diferită, oferite 
de IȘE, universități, ONG-uri 

3.2.6.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica numărul cadrelor didactice care au realizat cursuri 
de formare continuă de durată diferită, oferite de 
autoritățile/instituțiile locale 

3.3. Personal didactic de suport educațional - Cadru didactic de sprijin 
3.3.1. Cadru didactic de sprijin (CDS) 0 Se va indica numărul de CDS din instituție 

3.3.1.1. Cu studii superioare   Se va indica numărul CDS cu studii superioare 

3.3.1.2. Cu studii superioare nefinisate   Se va indica numărul CDS cu studii superioare nefinisate 

3.3.1.3. Cu studii medii de specialitate   Se va indica numărul CDS cu studii medii de specialitate 

3.3.2.1. Calificare profesională   
Se va indica numărul cadrelor didactice cu calificare (licență, 
masterat) în Pedagogie, Psihopedagogie, Științe ale educației 

3.3.3.1. Vechime în muncă pedagogică, 
pînă la 5 ani 

  
Se va indica numărul CDS cu vechime în muncă pedagogică pînă 
la 5 ani 

3.3.3.2. Vechime în muncă pedagogică, 5-
10 ani 

  
Se va indica numărul CDS cu vechime în muncă pedagogică de 
5-10 ani 

3.3.3.3. Vechime în muncă pedagogică, 10-
15 ani  

  
Se va indica numărul CDS cu vechime în muncă pedagogică de 
10-15 ani 

3.3.3.4. Vechime în muncă pedagogică, 15 
ani și mai mult 

  
Se va indica numărul CDS cu vechime în muncă pedagogică de 
15 ani și mai mult 
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3.3.3.5. Vîrstă pensionară   Se va indica numărul CDS de vîrstă pensionară 

3.3.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular 

  
Se va indica numărul CDS angajate permanent, inclusiv, în bază 
de contract pe durată determinată 

3.3.4.2. prin cumul   Se va indica numărul CDS angajate prin cumul 

3.3.5. Grad didactic, total, inclusiv: 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 3.3.5.1., 3.3.5.2., 
3.3.5.3 

3.3.5.1. doi   Se va indica numărul CDS cu grad didactic doi 

3.3.5.2. unu   Se va indica numărul CDS cu grad didactic unu 

3.3.5.3. superior   Se va indica numărul CDS cu grad didactic superior 

3.3.5.4. fără grad   Se va indica numărul CDS fără grad didactic 

3.3.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica numărul CDS care au realizat cursuri de formare 
continuă în domeniul EI de durată diferită, oferite de IȘE, 
universități, ONG-uri 

3.3.6.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica numărul CDS care au realizat cursuri de formare 
continuă de durată diferită, oferite de autoritățile/instituțiile 
locale 

3.4. Personal didactic de suport educațional - Psiholog 
3.4.1. Psiholog   

Se va indica 1, dacă în instituție este  angajat psiholog și 0, dacă  
nu este   

3.4.1.1. Cu studii superioare   
Se va indica 1, dacă psihologul are studii superioare și 0, dacă 
nu are  

3.4.1.2. Cu studii superioare nefinisate   
Se va indica 1, dacă psihologul are studii superioare nefinisate 
și 0, dacă  nu are  

3.4.1.3. Cu studii medii de specialitate   
Se va indica 1, dacă psihologul are studii medii de specialitate și 
0, dacă  nu are  

3.4.2.1. Calificare profesională 
  

Se va indica 1, dacă psihologul are calificare (diplomă de 
licență, masterat) în Psihologie/Psihopedagogie și 0, dacă are 
altă calificare 

3.4.3.1. Vechime în muncă, pînă la 5 ani   
Se va indica 1, dacă psihologul are vechime în muncă pînă la 5 
ani și 0, dacă nu are  

3.4.3.2. Vechime în muncă, 5-10 ani   
Se va indica 1, dacă psihologul are vechime în muncă de 5 -10 
ani și 0, dacă  nu are 

3.4.3.3. Vechime în muncă, 10-15 ani    
Se va indica 1, dacă psihologul are vechime în muncă de 10-15 
ani și 0, dacă  nu are  

3.4.3.4. Vechime în muncă, 15 ani și mai 
mult 

  
Se va indica 1, dacă psihologul are vechime în muncă de 15 ani 
și mai mult și 0, dacă nu are  

3.4.3.5. Vîrstă pensionară   
Se va indica 1, dacă psihologul este de vîrstă pensionară și 0, 
dacă  nu este  

3.4.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular   

Se va indica 1, dacă psihologul este angajat permanent, 
inclusiv, în bază de contract pe durată determinată și 0, dacă  
nu este 

3.4.4.2. prin cumul   
Se va indica 1, dacă psihologul este angajat prin cumul și 0, 
dacă l nu este  

3.4.5. Grad didactic, inclusiv:   
Se va indica 1, dacă psihologul deține grad didactic și 0, dacă 
psihologul nu deține grad didactic 

3.4.5.1. doi   
Se va indica 1, dacă psihologul deține gradul didactic doi și 0, 
dacă psihologul nu deține gradul didactic doi 

3.4.5.2. unu   
Se va indica 1, dacă psihologul deține gradul didactic unu și 0, 
dacă psihologul nu deține gradul didactic unu 

3.4.5.3. superior   
Se va indica 1, dacă psihologul deține gradul didactic superior și 
0, dacă psihologul nu deține gradul didactic superior 

3.4.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica 1, dacă psihologul a realizat cursuri de formare 
continuă în domeniul EI de durată diferită, și 0, dacă nu a 
realizat 

3.4.6.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica 1, dacă psihologul a realizat cursuri de formare 
continuă de durată diferită, oferite de autoritățile/instituțiile 
locale și 0, dacă nu a realizat 

3.5. Personal didactic de suport educațional - Logoped 
3.5.1. Logoped   

Se va indica 1, dacă în instituție este  angajat logoped și 0, dacă  
nu este   
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3.5.1.1. Cu studii superioare   
Se va indica 1, dacă logopedul are studii superioare și 0, dacă  
nu are  

3.5.1.2. Cu studii superioare nefinisate   
Se va indica 1, dacă logopedul are studii superioare nefinisate și 
0, dacă  nu are  

3.5.1.3. Cu studii medii de specialitate   
Se va indica 1, dacă logopedul are studii medii de specialitate și 
0, dacă  nu are  

3.5.2.1. Calificare profesională   
Se va indica 1, dacă logopedul are calificare (diplomă de licență, 
masterat) în Psihopedagogie și 0, dacă are altă calificare 

3.5.3.1. Vechime în muncă, pînă la 5 ani   
Se va indica 1, dacă logopedul are vechime în muncă pînă la 5 
ani și 0, dacă  nu are 

3.5.3.2. Vechime în muncă, 5-10 ani   
Se va indica 1, dacă logopedul are vechime în muncă de 5 -10 
ani și 0, dacă nu are  

3.5.3.3. Vechime în muncă, 10-15 ani    
Se va indica 1, dacă logopedul are vechime în muncă de 10-15 
ani și 0, dacă  nu are  

3.5.3.4. Vechime în muncă, 15 ani și mai 
mult 

  
Se va indica 1, dacă logopedul are vechime în muncă de 15 ani 
și mai mult și 0, dacă l nu are  

3.5.3.5. Vîrstă pensionară   
Se va indica 1, dacă logopedul este de vîrstă pensionară și 0, 
dacă l nu este  

3.5.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular 

  
Se va indica 1, dacă logopedul este angajat permanent, inclusiv, 
în bază de contract pe durată determinată și 0, dacă nu este 

3.5.4.2. prin cumul   
Se va indica 1, dacă logopedul este angajat prin cumul și 0, dacă  
nu este  

3.5.5. Grad didactic, inclusiv:   
Se va indica 1, dacă logopedul deține grad didactic și 0, dacă 
logopedul nu deține grad didactic 

3.5.5.1. doi   
Se va indica 1, dacă logopedul deține gradul didactic doi și 0, 
dacă logopedul nu deține gradul didactic doi 

3.5.5.2. unu   
Se va indica 1, dacă logopedul deține gradul didactic unu și 0, 
dacă logopedul nu deține gradul didactic unu 

3.5.5.3. superior   
Se va indica 1, dacă logopedul deține gradul didactic superior și 
0, dacă logopedul nu deține gradul didactic superior 

3.5.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica 1, dacă logopedul a realizat cursuri de formare 
continuă în domeniul EI de durată diferită, oferite de IȘE, 
universități, ONG-uri și 0, dacă nu a realizat 

3.5.6.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica 1, dacă logopedul a realizat cursuri de formare 
continuă de durată diferită, oferite de autoritățile/instituțiile 
locale și 0, dacă nu a realizat 

3.6. Personal didactic de suport educațional - Surdopedagog 
3.6.1. Surdopedagog   

Se va indica 1, dacă în instituție este  angajat surdopedagog și 
0, dacă nu este 

3.6.1.1. Cu studii superioare   
Se va indica 1, dacă surdopedagogul are studii superioare și 0, 
dacă nu are 

3.6.1.2. Cu studii superioare nefinisate   
Se va indica 1, dacă surdopedagogul are studii superioare 
nefinisate și 0, dacă nu are 

3.6.1.3. Cu studii medii de specialitate   
Se va indica 1, dacă surdopedagogul are studii medii de 
specialitate și 0, dacă nu are 

3.6.2.1. Calificare profesională   
Se va indica 1, dacă surdopedagogul are formare inițială în 
domeniu și 0, dacă nu are 

3.6.3.1. Vechime în muncă, pînă la 5 ani   
Se va indica 1, dacă surdopedagogul are vechime în muncă pînă 
la 5 ani și 0, dacă nu are 

3.6.3.2. Vechime în muncă, 5-10 ani   
Se va indica 1, dacă surdopedagogul are vechime în muncă de 5 
-10 ani și 0, dacă nu are 

3.6.3.3. Vechime în muncă, 10-15 ani    
Se va indica 1, dacă surdopedagogul are vechime în muncă de 
10-15 ani și 0, dacă nu are 

3.6.3.4. Vechime în muncă, 15 ani și mai 
mult 

  
Se va indica 1, dacă surdopedagogul are vechime în muncă de 
15 ani și mai mult și 0, dacă nu are 

3.6.3.5. Vîrstă pensionară   
Se va indica 1, dacă surdopedagogul este de vîrstă pensionară 
și 0, dacă nu este 

3.6.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular   

Se va indica 1, dacă surdopedagogul este angajat permanent, 
inclusiv, în bază de contract pe durată determinată și 0, dacă 
nu este 
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3.6.4.2. prin cumul   
Se va indica 1, dacă logopedul este angajat prin cumul și 0, dacă 
nu este 

3.6.5.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica 1, dacă surdopedagogul a realizat cursuri de 
formare continuă în domeniul EI de durată diferită, oferite de 
IȘE, universități, ONG-uri și 0, dacă nu a realizat 

3.6.5.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica 1, dacă surdopedagogul a realizat cursuri de 
formare continuă de durată diferită, oferite de 
autoritățile/instituțiile locale și 0, dacă nu a realizat 

3.7. Personal didactic de suport educațional - Tiflopedagog 
3.7.1. Tiflopedagog   

Se va indica 1, dacă în instituție este  angajat tiflopedagog și 0, 
dacă nu este 

3.7.1.1. Cu studii superioare   
Se va indica 1, dacă tiflopedagogul are studii superioare și 0, 
dacă nu are  

3.7.1.2. Cu studii superioare nefinisate   
Se va indica 1, dacă tiflopedagogul are studii superioare 
nefinisate și 0, dacă nu are  

3.7.1.3. Cu studii medii de specialitate   
Se va indica 1, dacă tiflopedagogul are studii medii de 
specialitate și 0, dacă nu are  

3.7.2.1. Calificare profesională   
Se va indica 1, dacă tiflopedagogul are formare inițială în 
domeniu și 0, dacă nu are 

3.7.3.1. Vechime în muncă, pînă la 5 ani   
Se va indica 1, dacă tiflopedagogul are vechime în muncă pînă 
la 5 ani și 0, dacă nu are 

3.7.3.2. Vechime în muncă, 5-10 ani   
Se va indica 1, dacă tiflopedagogul are vechime în muncă de 5 -
10 ani și 0, dacă  nu are 

3.7.3.3. Vechime în muncă, 10-15 ani    
Se va indica 1, dacă tiflopedagogul are vechime în muncă de 
10-15 ani și 0, dacă nu are 

3.7.3.4. Vechime în muncă, 15 ani și mai 
mult 

  
Se va indica 1, dacă tiflopedagogul are vechime în muncă de 15 
ani și mai mult și 0, dacă nu are 

3.7.3.5. Vîrstă pensionară   
Se va indica 1, dacă tiflopedagogul este de vîrstă pensionară și 
0, dacă nu este 

3.7.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular   

Se va indica 1, dacă tiflopedagogul este angajat permanent, 
inclusiv, în bază de contract pe durată determinată și 0, dacă 
nu este 

3.7.4.2. prin cumul   
Se va indica 1, dacă tiflopedagogul este angajat prin cumul și 0, 
dacă nu este 

3.7.5.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: nivel național   

Se va indica 1, dacă tiflopedagogul a realizat cursuri de formare 
continuă în domeniul EI de durată diferită, oferite de IȘE, 
universități, ONG-uri și 0, dacă nu a realizat 

3.7.5.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica 1, dacă tiflopedagogul a realizat cursuri de formare 
continuă de durată diferită, oferite de autoritățile/instituțiile 
locale și 0, dacă nu a realizat 

3.8. Personal nondidactic 
3.8.1. Lucrători medicali, inclusiv:   Se va indica numărul total de lucrători medicali în instituție 

3.8.1.0.1. neurolog   
Se va indica 1, dacă în instituție este angajat medic neurolog și 
0, dacă nu este 

3.8.1.0.2. oftalmolog   
Se va indica 1, dacă în instituție este  angajat medic oftalmolog 
și 0, dacă nu este 

3.8.1.0.3. surdolog   
Se va indica 1, dacă în instituție este  angajat medic surdolog și 
0, dacă nu este 

3.8.1.1. Vechime în muncă, pînă la 5 ani   
Se va indica 1, dacă asistentul medical are vechime în muncă de 
pînă la 5 ani și 0, dacă nu are 

3.8.1.2. Vechime în muncă, 5-10 ani   
Se va indica 1, dacă asistentul medical are vechime în muncă de 
5-10 ani și 0, dacă nu are 

3.8.1.3. Vechime în muncă, 10-15 ani    
Se va indica 1, dacă asistentul medical are vechime în muncă de 
10-15 ani și 0, dacă nu are 

3.8.1.3. Vechime în muncă, 15 ani și mai 
mult 

  
Se va indica 1, dacă asistentul medical are vechime în muncă de 
15 ani și mai mult și 0, dacă nu are 

3.8.1.4. Vîrstă pensionară   
Se va indica 1, dacă  asistentul medical este de vîrstă 
pensionară și 0, dacă   nu este 

3.8.2.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular   

Se va indica 1, dacă asistentul medical este angajat permanent, 
inclusiv, în bază de contract pe durată determinată și 0, dacă 
nu este 
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3.8.2.2. prin cumul   
Se va indica 1, dacă asistentul medical este angajat prin cumul 
și 0, dacă nu este 

3.9. Personal nondidactic 
3.9.1. Kinetoterapeut/instructor 

gimnastică curativă 
  

Se va indica 1, dacă instituția are angajat kinetoterapeut și 0, 
dacă  nu are  

3.9.1.1. Calificare profesională   
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul are formare inițială în 
domeniu și 0, dacă nu are 

3.9.2.1. Vechime în muncă, pînă la 5 ani   
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul are vechime în muncă de 
pînă la 5 ani și 0, dacă nu are 

3.9.2.2. Vechime în muncă, 5-10 ani   
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul are vechime în muncă de 
5-10 ani și 0, dacă nu are 

3.9.2.3. Vechime în muncă, 10-15 ani    
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul are vechime în muncă de 
10-15 ani și 0, dacă nu are 

3.9.2.3. Vechime în muncă, 15 ani și mai 
mult 

  
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul are vechime în muncă de 
15 ani și mai mult și 0, dacă nu are 

3.9.2.4. Vîrstă pensionară   
Se va indica 1, dacă  kinetoterapeutul este de vîrstă pensionară 
și 0, dacă  l nu este  

3.9.3.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular   

Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul este angajat permanent, 
inclusiv, în bază de contract pe durată determinată și 0, dacă 
nu este 

3.9.3.2. prin cumul   
Se va indica 1, dacă kinetoterapeutul este angajat prin cumul și 
0, dacă nu este 

3.10. Personal auxiliar 
3.10.1. Personal auxiliar în instituție în 

total, inclusiv:  
  

Se va indica numărul total de angajați care se încadrează în 
categoria de personal auxiliar 

3.10.1.1.1. de vîrstă pensionară   Se va indica numărul de angajați de vîrstă pensionară, din total 

IV. Structuri și servicii de suport (de educație incluzivă) la nivel instituțional 
4.1. Comisia multidisciplinară 

intrașcolară (CMI) 
  

Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

4.2. Echipa/echipele care elaborează și 
implementează Planul educațional 
individualizat (PEI) 

  

Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

4.3. Centrul de resurse pentru educația 
incluzivă (CREI) 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

4.4. Cadrul didactic de sprijin (CDS)   Se va indica numărul de unități de CDS în instituție 

V. Baza materială 
5.1. Caracteristica generală a imobilului 

5.1.1. Blocul/blocurile de studii   
Se va indica: 1 - dacă imobilul are un bloc; 2 - dacă imobilul are 
2 blocuri; 3 - dacă imobilul are 3 și mai multe blocuri 

5.1.2. Tipul   Se va indica: 1 - clădire/clădiri tip; 2 - clădire/clădiri adaptate 

5.1.3. Nivele   
Se va indica: 1 - un nivel; 2 - două nivele; 3 - trei și mai multe 
nivele 

5.1.4. Cămine   
Se va indica: 1 - dacă instituția are un cămin; 2 - dacă instituția 
are două cămine; 3 - dacă instituția are 3 și mai multe cămine 

5.1.5.3. Bloc alimentar   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.4. Cabinet asistență medicală   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.5. Sală sport   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.6. Teren de sport   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.7. Atelier   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.8. Sală festivități   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.9. Cabinet metodic   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.10. Centru de resurse   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.11. Cabinet psihologic   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.12. Cabinet logopedic   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.13. Cabinet terapii speciale   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.14. WC/grup sanitar - în incinta   
instituției 

  
Se va indica: 2 - dacă există și functionează; 1 - daca exista și nu 
functionează; 0 - dacă nu există 
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5.1.5.15. WC/grup sanitar - în afara 
instituției 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.1.5.17. Spații neutilizate   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.2. Reparații capitale (perioada de referință – ultimii 7 ani) 
5.2.1. Integral   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.2. Bloc/blocuri de studii   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.3. Cămin/cămine   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.4. Bloc alimentar   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.5. Sală de sport   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.6. Atelier    Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.7. Acoperiș   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.8. Geamuri    Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.9. Uși   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.10. Sistem de încălzire   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.11. Sistem de canalizare   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.12. Apeduct   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.2.13. Grup sanitar   Se va indica: 1 - dacă s-a efectuat; 0 - dacă nu s-a efectuat 

5.3. Apeduct, canalizare, sistem de încălzire 
5.3.1. Apeduct   Se va indica: 1 - centralizat; 2 - al instituției 

5.3.2. Canalizare   Se va indica: 1 - centralizată; 2 - a instituției 

5.3.3. Sistemul de încălzire   Se va indica: 1 - centralizat; 2 - autonom 

5.3.4. Agent termic   
Se va indica: 1 - gaze naturale; 2 - cărbune; 3 - biomasă; 4 - 
sobe 

5.3.5. Asigurarea cu apă caldă a blocului 
alimentar 

  
Se va indica: 1 - dacă este apă caldă; 0 - dacă nu este apă caldă 

5.3.6. Asigurarea cu apă caldă a grupului 
sanitar 

  
Se va indica: 1 - dacă este apă caldă; 0 - dacă nu este apă caldă 

5.4. Adaptări 
5.4.1. Mobilier adaptat vîrstei și nevoilor 

copiilor cu dizabilități 
  

Se va indica: 2 - totalmente adaptat; 1 - parțial adaptat; 0 - 
neadaptat 

5.4.2. Pante adaptate nevoilor copiilor cu 
dizabilități 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.4.3. Scări adaptate nevoilor copiilor cu 
dizabilități 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.4.4. Grupuri sanitare adaptate nevoilor 
copiilor cu dizabilități 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5. Dotări, echipamente, utilaje în instituție 
5.5.1. Calculatoare   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.2. Conectare internet   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.3. Pagina web   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.4. Copiator   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.5. Imprimantă   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.6. Scaner   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.7. Proiector   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.8. Tablă interactivă   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.5.9. Telefon   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6. Spații, dotări, echipamente, utilaje în Centrul de resurse pentru educația incluzivă 
5.6.1. Spații    Se va indica: 1 - o sală; 2 - două săli; 3 - trei și mai multe 

5.6.2. Mobilier (mese, scaune) pentru 
lucrul cu copiii 

  
Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.3. Canapea    Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.4. Fotolii   
Se va indica: 0 - dacă nu există nici un fotoliu; 1 - dacă există un 
fotoliu; 2 - dacă există două fotolii 

5.6.5. Calculatoare   
Se va indica: 0 - nici un calculator; 1 - un calculator; 2 - două 
calculatoare; 3 - trei și mai multe calculatoare 

5.6.6. Conexiune Internet   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 
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5.6.7. Imprimantă   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.8. Scaner   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.9. Proiector   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.10. Tablă interactivă   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.11. Tablă simplă   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.12. Flipchart   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.13. Literatură metodică, de specialitate    Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.14. Literatură pentru copii   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.15. Materiale didactice    Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.16. Jocuri dezvoltative   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.17. Echipament sportiv   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

5.6.18. Set logopedic   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

VII. Asigurarea financiară a dezvoltării educației incluzive la nivel instituțional 

Nr. 
crt. 

Structuri/servicii/procurări 
 finanțate 
 
 
 
           
 
                  Cheltuieli efectuate    
(în lei) 

Surse financiare pe anii bugetari 2013, 2014 

Bugetul 
raional 

Bugetul 
instituțiilor 
(secundare, 

terțiare) 

Componenta 
raională 
pentru 

învățămînt 

Fondul 
EI 

Proiecte 
Alte 

surse 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

1. Cost  creare  CREI, total 
inclusiv: 

                        

1.1. Renovare spațiu                         

1.2. Dotare echipament /utilaj                         

1.3. Dotare mobilier                         

2. Cost funcționare CREI, total, 
inclusiv: 

                        

2.1. Întreținere (servicii, reparații 
curente) 

                        

2.2. Procurare materiale 
didactice, literatură pentru 
personal 

                        

2.3. Procurare materiale 
didactice, literatură pentru 
copii 

                        

2.4. Procurare jocuri, jucării                         

2.5. Procurare consumabile                         

2.6. Instruire personal                         

3. Salarizare                          

3.1. Salarizare CDS                         

3.2. Salarizare educator / 
meditație EI 

                        

 

Chestionar  
pentru cartografierea serviciilor educaționale la nivelul localității 

 
Stimați respondenți,  

Datele din prezentul Chestionar sunt colectate în scopul cartografierii serviciilor educaționale la nivel local  și 
vor fi utilizate ulterior la elaborarea hărții serviciilor educaționale a raionului. Pentru completarea corectă a 

chestionarului, Vă recomandăm să examinați Instrucțiunile privind completarea chestionarelor pentru 
realizarea cartografierii serviciilor educaționale la nivel de instituție (Anexa 3 la Metodologia de cartografiere și 

elaborare a hărții serviciilor educaționale). 
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Raionul: selectați raionul din listă 

 (se va indica denumirea raionului) 

Localitatea:   

 (se va indica denumirea localității) 

    
I. Informații generale servicii educaționale 

Nr. crt. Indicatori Nr. Explicație 
1. Nr. total instituții educaționale în 

localitate, inclusiv:  
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 1.1. – 1.9. 

1.1. Grădinițe   Se va indica numărul de grădinițe în localitate 

1.2. Creșe-grădinițe   Se va indica numărul de creșe-grădinițe în localitate 

1.3. Centre comunitare pentru 
educație preșcolară 

  
Se va indica numărul de Centre comunitare în localitate 

1.4. Școli primare-grădinițe   
Se va indica numărul de școli primare-grădinițe în 
localitate 

1.5. Școli primare   Se va indica numărul de școli primare în localitate 

1.6. Gimnazii   Se va indica numărul de gimnazii în localitate 

1.7. Licee   Se va indica numărul de licee în localitate 

1.8. Instituții rezidențiale (gimnaziu-
internat, școală auxiliară, școlaă 
specială, casă de copii) 

  

Se va indica numărul de instituții rezidențiale în localitate 

1.9. Instituții extrașcolare (centre de 
creație, scoli de arte, sport) 

  
Se va indica numărul de instituții extrașcolare în localitate 

II. Informații generale copii 
2. Copii cu vîrste 0-18 ani în 

localitate,  
din ei: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1., 2.2., 2.3., 
2.4., 2.5., 2.6. 

2.1. Copii cu vîrste 0-2 ani în 
localitate, din ei:   

Se va indica numărul de copii cu vîrste 0-2 ani în localitate 
Notă: Grupa de vîrstă 0-2 ani include toți copiii care nu 
ating vîrsta de 3 ani pînă la data de 01.01.2015 

2.1.1. Copii cu dizabilități cu vîrste 0-2 în 
localitate, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.1.1., 
2.1.1.2, 2.1.1.3. 

2.1.1.1. Copii cu dizabilități severe 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.1.4.1., 
2.1.1.5.1., 2.1.1.6.1., 2.1.1.7.1., 2.1.1.8.1. 

2.1.1.2. Copii cu dizabilități moderate 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.1.4.2., 
2.1.1.5.2., 2.1.1.6.2., 2.1.1.7.2., 2.1.1.8.2. 

2.1.1.3. Copii cu dizabilități ușoare 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.1.4.3., 
2.1.1.5.3., 2.1.1.6.3., 2.1.1.7.3., 2.1.1.8.3. 

2.1.1.4. Copii cu dizabilități mintale, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.1.4.1., 
2.1.1.4.2., 2.1.1.4.3. 

2.1.1.4.1. cu dizabilități mintale severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale severe 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 0-2 ani 

2.1.1.4.2. cu dizabilități mintale moderate 
  

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 0-2 ani 

2.1.1.4.3. cu dizabilități mintale ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale ușoare 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 0-2 ani 

2.1.1.5. Copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.1.5.1., 
2.1.1.5.2., 2.1.1.5.3. 

2.1.1.5.1. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii severe din numărul total de copii cu 
dizabilități cu vîrste 0-2 ani 
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2.1.1.5.2. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii moderate din numărul total de copii 
cu dizabilități cu vîrste 0-2 ani 

2.1.1.5.3. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii ușoare din numărul total de copii cu 
dizabilități cu vîrste 0-2 ani 

2.1.1.6. Copii cu dizabilități de văz, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.1.6.1., 
2.1.1.6.2., 2.1.1.6.3. 

2.1.1.6.1. cu dizabilități de văz severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz severe 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 0-2 ani 

2.1.1.6.2. cu dizabilități de văz moderate 
  

Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 0-2 ani 

2.1.1.6.3. cu dizabilități de văz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz ușoare 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 0-2 ani 

2.1.1.7. Copii cu deficiențe de auz, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.1.7.1., 
2.1.1.7.2., 2.1.1.7.3. 

2.1.1.7.1. cu deficiențe de auz severe   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz severe 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 0-2 ani 

2.1.1.7.2. cu deficiențe de auz moderate 
  

Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 0-2 ani 

2.1.1.7.3. cu deficiențe de auz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz ușoare 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 0-2 ani 

2.1.1.8. Copii cu dizabilități asociate, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.1.8.1., 
2.1.1.8.2., 2.1.1.8.3. 

2.1.1.8.1. cu dizabilități asociate severe 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate 
severe din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 
0-2 ani. Categoria respectivă nu se include la pozițiile 
2.1.1.4.1., 2.1.1.5.1., 2.1.1.6.1., 2.1.1.7.1. 

2.1.1.8.2. cu dizabilități asociate moderate 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate 
moderate din numărul total de copii cu  dizabilități cu 
vîrste 0-2 ani. Categoria respectivă nu se include la 
pozițiile 2.1.1.4.2., 2.1.1.5.2., 2.1.1.6.2., 2.1.1.7.2. 

2.1.1.8.3. cu dizabilități asociate ușoare 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate 
ușoare din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 
0-2 ani. Categoria respectivă nu se include la pozițiile 
2.1.1.4.3., 2.1.1.5.3., 2.1.1.6.3., 2.1.1.7.3. 

2.1.2. Copii cu vîrste 0-2 ani plasați  în 
servicii substitutive familiei 
biologice, inclusiv în: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.2.1.-2.1.2.4. 

2.1.2.1. Centre de plasament temporar 
  

Se va indica numărul de copii plasați în Centre de 
plasament temporar din numărul total de copii cu vîrste 0-
2 ani 

2.1.2.2. Case de copii de tip familial (CCTF)   
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF din numărul 
total de copii cu vîrste 0-2 ani 

2.1.2.3. Asistență parentală profesionistă 
(APP) 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP din numărul 
total de copii cu vîrste 0-2 ani 

2.1.2.4. Sub tutelă   
Se va indica numărul de copii plasați sub tutelă din 
numărul total de copii cu vîrste 0-2 ani 

2.1.3. Copii cu vîrste 0-2 ani care 
beneficiază de servicii sociale, 
inclusiv în:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.3.1.-2.1.3.4. 

2.1.3.1. Centre de zi   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii 
în Centre de zi din numărul total de copii cu vîrste 0-2 ani  

2.1.3.2. Centre comunitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii 
în Centre comunitare din numărul total de copii cu vîrste 
0-2 ani 
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2.1.3.3. Centre de reabilitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii 
în Centre de reabilitare din numărul total de copii cu vîrste 
0-2 ani 

2.1.3.4. Serviciul social Asistență 
Personală   

Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciul 
social Asistență Personală din numărul total de copii cu 
vîrste 0-2 ani 

2.2. Copii cu vîrste 3-4 ani în 
localitate, din ei:   

Se va indica numărul de copii cu vîrste 3-4 ani în localitate 
Notă: Grupa de vîrstă 3-4 ani include toți copiii care nu 
ating vîrsta de 5 ani pînă la data de 01.01.2015 

2.2.1. Copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 în 
localitate, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.1., 
2.2.1.2, 2.2.1.3. 

2.2.1.1. Copii cu dizabilități severe 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.4.1., 
2.2.1.5.1., 2.2.1.6.1., 2.2.1.7.1., 2.2.1.8.1. 

2.2.1.2. Copii cu dizabilități moderate 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.4.2., 
2.2.1.5.2., 2.2.1.6.2., 2.2.1.7.2., 2.2.1.8.2. 

2.2.1.3. Copii cu dizabilități ușoare 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.4.3., 
2.2.1.5.3., 2.2.1.6.3., 2.2.1.7.3., 2.2.1.8.3. 

2.2.1.4. Copii cu dizabilități mintale, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.4.1., 
2.2.1.4.2., 2.2.1.4.3. 

2.2.1.4.1. cu dizabilități mintale severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale severe 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.4.2. cu dizabilități mintale moderate 
  

Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 3-4 ani 

2.2.1.4.3. cu dizabilități mintale ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități mintale ușoare 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.5. Copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatori 2.2.1.5.1., 
2.2.1.5.2., 2.2.1.5.3. 

2.2.1.5.1. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii severe din numărul total de copii cu 
dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.5.2. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii moderate din numărul total de copii cu 
dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.5.3. cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii ușoare din numărul total de copii cu 
dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.6. Copii cu dizabilități de văz, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.6.1., 
2.2.1.6.2., 2.2.1.6.3. 

2.2.1.6.1. cu dizabilități de văz severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz severe 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.6.2. cu dizabilități de văz moderate 
  

Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 3-4 ani 

2.2.1.6.3. cu dizabilități de văz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz ușoare 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.7. Copii cu deficiențe de auz, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.7.1., 
2.2.1.7.2., 2.2.1.7.3. 

2.2.1.7.1. cu deficiențe de auz severe   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz severe 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.7.2. cu deficiențe de auz moderate 
  

Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 3-4 ani 
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2.2.1.7.3. cu deficiențe de auz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz ușoare 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.8. Copii cu tulburări de limbaj, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.8.1., 
2.3.1.8.2., 2.3.1.8.3. 

2.2.1.8.1. cu tulburări de limbaj severe   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj severe 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.8.2. cu tulburări de limbaj moderate 
  

Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 3-4 ani 

2.2.1.8.3. cu tulburări de limbaj ușoare   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj ușoare 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 3-4 ani 

2.2.1.9. Copii cu dizabilități asociate, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.1.9.1., 
2.2.1.9.2., 2.2.1.9.3. 

2.2.1.9.1. cu dizabilități asociate severe 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate 
severe din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 
3-4 ani. Categoria respectivă nu se include la pozițiile 
2.2.1.4.1., 2.2.1.5.1., 2.2.1.6.1., 2.2.1.7.1., 2.2.1.8.1. 

2.2.1.9.2. cu dizabilități asociate moderate 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate 
moderate din numărul total de copii cu  dizabilități cu 
vîrste 3-4 ani. Categoria respectivă nu se include la 
pozițiile 2.2.1.4.2., 2.2.1.5.2., 2.2.1.6.2., 2.2.1.7.2., 
2.2.1.8.2. 

2.2.1.9.3. cu dizabilități asociate ușoare 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate 
ușoare din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 
3-4 ani. Categoria respectivă nu se include la pozițiile 
2.2.1.4.3., 2.2.1.5.3., 2.2.1.6.3., 2.2.1.7.3., 2.2.1.8.3. 

2.2.2. Copii cu vîrste 3-4 ani plasați  în 
servicii substitutive familiei 
biologice, inclusiv în: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.2.1.-2.2.2.4. 

2.2.2.1. Centre de plasament temporar 
  

Se va indica numărul de copii plasați în Centre de 
plasament temporar din numărul total de copii cu vîrste 3-
4 ani 

2.2.2.2. Case de copii de tip familial (CCTF)   
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF din numărul 
total de copii cu vîrste 3-4 ani 

2.2.2.3. Asistență parentală profesionistă 
(APP) 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP din numărul 
total de copii cu vîrste 3-4 ani 

2.2.2.4. Sub tutelă   
Se va indica numărul de copii plasați sub tutelă din 
numărul total de copii cu vîrste 3-4 ani 

2.2.3. Copii cu vîrste 3-4 ani care 
beneficiază de servicii sociale, 
inclusiv în:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.2.3.1.-2.2.3.4. 

2.2.3.1. Centre de zi   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii 
în Centre de zi din numărul total de copii cu vîrste 3-4 ani  

2.2.3.2. Centre comunitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii 
în Centre comunitare din numărul total de copii cu vîrste 
3-4 ani 

2.2.3.3. Centre de reabilitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii 
în Centre de reabilitare din numărul total de copii cu vîrste 
3-4 ani 

2.2.3.4. Serviciul social Asistență 
Personală   

Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciul 
social Asistență Personală din numărul total de copii cu 
vîrste 3-4 ani 

2.3. Copii cu vîrste 5-6(7) ani în 
localitate, din ei:   

Se va indica numărul de copii cu vîrste 5-6(7) ani în 
localitate 
Notă: Grupa de vîrstă 5-6(7) ani include toți copiii care nu 
ating vîrsta de 7(8) ani pînă la data de 01.01.2015 

2.3.0. Copii cu vîrste 5-6(7) ani, care nu 
sînt cuprinși cu pregătirea pentru   

Se va indica numărul de copii cu vîrste 5-6(7) ani din 
localitate care nu sînt cuprinși cu pregătirea pentru școală 
(grupa pregătitoare) 
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școală (grupa pregătitoare), 
inclusiv: 

2.3.1. Copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) 
în instituție, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.1., 
2.3.1.2, 2.3.1.3. 

2.3.1.1. Copii cu dizabilități severe 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.4.1., 
2.3.1.5.1., 2.3.1.6.1., 2.3.1.7.1., 2.3.1.8.1., 2.3.1.9.1. 

2.3.1.2. Copii cu dizabilități moderate 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii  2.3.1.4.2., 
2.3.1.5.2., 2.3.1.6.2., 2.3.1.7.2., 2.3.1.8.2., 2.3.1.9.2. 

2.3.1.3. Copii cu dizabilități ușoare 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.4.3., 
2.3.1.5.3., 2.3.1.6.3., 2.3.1.7.3., 2.3.1.8.3., 2.3.1.9.3. 

2.3.1.4. Copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare, 
inclusiv: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.4.1., 
2.3.1.4.2., 2.3.1.4.3. 

2.3.1.4.1. cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare severe din numărul total de 
copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.4.2. cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare moderate din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.4.3. cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare ușoare din numărul total de 
copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.5. Copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.5.1., 
2.3.1.5.2., 2.3.1.5.3. 

2.3.1.5.1. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii severe din numărul total de copii cu 
dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.5.2. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii moderate din numărul total de copii cu 
dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.5.3. cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii ușoare din numărul total de copii cu 
dizabilități cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.6. Copii cu dizabilități de văz, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.6.1., 
2.3.1.6.2., 2.3.1.6.3. 

2.3.1.6.1. cu dizabilități de văz severe 
  

Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz severe 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.3.1.6.2. cu dizabilități de văz moderate 
  

Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.6.3. cu dizabilități de văz ușoare 
  

Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz ușoare 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.3.1.7. Copii cu deficiențe de auz, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.7.1., 
2.3.1.7.2., 2.3.1.7.3. 

2.3.1.7.1. cu deficiențe de auz severe 
  

Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz severe 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.3.1.7.2. cu deficiențe de auz moderate 
  

Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.7.3. cu deficiențe de auz ușoare 
  

Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz ușoare 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) 
ani 



 
Raportul final al Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

 

185 
 

2.3.1.8. Copii cu tulburări de limbaj, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.8.1., 
2.3.1.8.2., 2.3.1.8.3. 

2.3.1.8.1. cu tulburări de limbaj severe 
  

Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj severe 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.3.1.8.2. cu tulburări de limbaj moderate 
  

Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 5-6(7) ani 

2.3.1.8.3. cu tulburări de limbaj ușoare 
  

Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj ușoare 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 5-6(7) 
ani 

2.3.1.9. Copii cu dizabilități asociate, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.9.1., 
2.3.1.9.2., 2.3.1.9.3. 

2.3.1.9.1. cu dizabilități asociate severe 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate 
severe din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 
5-6(7) ani. Categoria respectivă nu se include la pozițiile 
2.3.1.4.1., 2.3.1.5.1., 2.3.1.6.1., 2.3.1.7.1., 2.3.1.8.1. 

2.3.1.9.2. cu dizabilități asociate moderate 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate 
moderate din numărul total de copii cu  dizabilități cu 
vîrste 5-6(7) ani. Categoria respectivă nu se include la 
pozițiile 2.3.1.4.2., 2.3.1.5.2., 2.3.1.6.2., 2.3.1.7.2., 
2.3.1.8.2. 

2.3.1.9.3. cu dizabilități asociate ușoare 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate 
ușoare din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 
5-6(7) ani. Categoria respectivă nu se include la pozițiile 
2.3.1.4.3., 2.3.1.5.3., 2.3.1.6.3., 2.3.1.7.3., 2.3.1.8.3. 

2.3.1.10. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-
6(7) ani, care necesită transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii cu vîrste 5-6(7) ani care 
necesită  transport specializat (care nu se pot deplasa 
independent)  

2.3.1.11. Copii cu dizabilități, cu vîrste 5-
6(7) ani, beneficiari de transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de transport 
specializat din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 5-
6(7) ani 

2.3.1.12. Copii cu vîrste 5-6(7) ani din 
localitate plasați în instituții 
rezidențiale de tip internat, 
inclusiv:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.1.12.1., 
2.3.1.12.2., 2.3.1.12.3. 

2.3.1.12.1. în localitate   
Se va indica numărul de copii cu vîrste 5-6(7) ani, din 
localitate, plasați în instituții rezidențiale din localitate 

2.3.1.12.2. în raion   
Se va indica numărul de copii cu vîrste 5-6(7) ani, din 
localitate, plasați în instituții rezidențiale din raion 

2.3.1.12.3. în afara raionului 
  

Se va indica numărul de copii cu vîrste 5-6(7) ani, din 
localitate, plasați în instituții rezidențiale din afara 
raionului 

2.3.2. Copii cu vîrste 5-6(7) ani plasați  în 
servicii substitutive familiei 
biologice, inclusiv în: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.2.1.-2.3.2.4. 

2.3.2.1. Centre de plasament temporar 
  

Se va indica numărul de copii plasați în Centre de 
plasament temporar din numărul total de copii cu vîrste 5-
6(7) ani 

2.3.2.2. Case de copii de tip familial (CCTF)   
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF din numărul 
total de copii cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.2.3. Asistență parentală profesionistă 
(APP) 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP din numărul 
total de copii cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.2.4. Sub tutelă   
Se va indica numărul de copii plasați sub tutelă din 
numărul total de copii cu vîrste 5-6(7) ani 

2.3.3. Copii cu vîrste 5-6(7) ani care 
beneficiază de servicii sociale, 
inclusiv în:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.3.3.1.-2.3.3.4. 
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2.3.3.1. Centre de zi 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii 
în Centre de zi din numărul total de copii cu vîrste 5-6(7) 
ani  

2.3.3.2. Centre comunitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii 
în Centre comunitare din numărul total de copii cu vîrste 
5-6(7) ani 

2.3.3.3. Centre de reabilitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii 
în Centre de reabilitare din numărul total de copii cu vîrste 
5-6(7) ani 

2.3.3.4. Serviciul social Asistență 
Personală   

Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciul 
social Asistență Personală  din numărul total de copii cu 
vîrste 5-6(7) ani 

2.4. Copii cu vîrste (6)7 -10 ani în 
localitate, din ei:   

Se va indica numărul de copii cu vîrste (6)7-10 ani (treapta 
primară) în localitateNotă: Grupa de vîrstă 6(7)-10 ani 
include toți copiii care nu ating vîrsta de 11 ani pînă la 
data de 01.01.2015 

2.4.0. Copii cu vîrste 6(7)-10 ani, 
neșcolarizați, inclusiv: 

  
Se va indica numărul de copii cu vîrste 6(7)-10 ani din 
localitate care nu sînt cuprinși cu școala 

2.4.1. Copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-
10 în instituție, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.1., 
2.4.1.2, 2.4.1.3. 

2.4.1.1. Copii cu dizabilități severe 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.4.1., 
2.4.1.5.1., 2.4.1.6.1., 2.4.1.7.1., 2.4.1.8.1., 2.4.1.9.1. 

2.4.1.2. Copii cu dizabilități moderate 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.4.2., 
2.4.1.5.2., 2.4.1.6.2., 2.4.1.7.2., 2.4.1.8.2., 2.4.1.9.2. 

2.4.1.3. Copii cu dizabilități ușoare 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.4.3., 
2.4.1.5.3., 2.4.1.6.3., 2.4.1.7.3., 2.4.1.8.3., 2.4.1.9.3. 

2.4.1.4. Copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare, 
inclusiv: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.4.1., 
2.4.1.4.2., 2.4.1.4.3. 

2.4.1.4.1. cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare severe din numărul total de 
copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.4.2. cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare moderate din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.4.3. cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare ușoare din numărul total de 
copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.5. Copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.5.1., 
2.4.1.5.2., 2.4.1.5.3. 

2.4.1.5.1. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii severe din numărul total de copii cu 
dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.5.2. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii moderate din numărul total de copii cu 
dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.5.3. cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii ușoare din numărul total de copii cu 
dizabilități cu vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.6. Copii cu dizabilități de văz, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.6.1., 
2.4.1.6.2., 2.4.1.6.3. 

2.4.1.6.1. cu dizabilități de văz severe 
  

Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz severe 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 
ani 
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2.4.1.6.2. cu dizabilități de văz moderate 
  

Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.6.3. cu dizabilități de văz ușoare 
  

Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz ușoare 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 
ani 

2.4.1.7. Copii cu deficiențe de auz, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.7.1., 
2.4.1.7.2., 2.4.1.7.3. 

2.4.1.7.1. cu deficiențe de auz severe 
  

Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz severe 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 
ani 

2.4.1.7.2. cu deficiențe de auz moderate 
  

Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.7.3. cu deficiențe de auz ușoare 
  

Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz ușoare 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 
ani 

2.4.1.8. Copii cu tulburări de limbaj, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.8.1., 
2.4.1.8.2., 2.4.1.8.3. 

2.4.1.8.1. cu tulburări de limbaj severe 
  

Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj severe 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 
ani 

2.4.1.8.2. cu tulburări de limbaj moderate 
  

Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste (6)7-10 ani 

2.4.1.8.3. cu tulburări de limbaj ușoare 
  

Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj ușoare 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste (6)7-10 
ani 

2.4.1.9. Copii cu dizabilități asociate, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.9.1., 
2.4.1.9.2., 2.4.1.9.3. 

2.4.1.9.1. cu dizabilități asociate severe 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate 
severe din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 
(6)7-10 ani. Categoria respectivă nu se include la pozițiile 
2.4.1.4.1., 2.4.1.5.1., 2.4.1.6.1., 2.4.1.7.1., 2.4.1.8.1. 

2.4.1.9.2. cu dizabilități asociate moderate 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate 
moderate din numărul total de copii cu  dizabilități cu 
vîrste (6)7-10 ani. Categoria respectivă nu se include la 
pozițiile 2.4.1.4.2., 2.4.1.5.2., 2.4.1.6.2., 2.4.1.7.2., 
2.4.1.8.2. 

2.4.1.9.3. cu dizabilități asociate ușoare 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate 
ușoare din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 
(6)7-10 ani. Categoria respectivă nu se include la pozițiile 
2.4.1.4.3., 2.4.1.5.3., 2.4.1.6.3., 2.4.1.7.3., 2.4.1.8.3. 

2.4.1.10. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, care necesită transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii cu vîrste 6(7)-10 ani care 
necesită  transport specializat (care nu se pot deplasa 
independent)  

2.4.1.11. Copii cu dizabilități, cu vîrste (6)7-
10 ani, beneficiari de transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de transport 
specializat din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 
(6)7-10 ani 

2.4.1.12. Copii cu vîrste (6)7-10 ani din 
localitate plasați în instituții 
rezidențiale de tip internat, 
inclusiv:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.1.12.1., 
2.4.1.12.2., 2.4.1.12.3. 

2.4.1.12.1. în localitate   
Se va indica numărul de copii cu vîrste (6)7-10 ani, din 
localitate, plasați în instituții rezidențiale din localitate 

2.4.1.12.2. în raion   
Se va indica numărul de copii cu vîrste (6)7-10 ani, din 
localitate, plasați în instituții rezidențiale din raion 
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2.4.1.12.3. în afara raionului 
  

Se va indica numărul de copii cu vîrste (6)7-10 ani, din 
localitate, plasați în instituții rezidențiale din afara 
raionului 

2.4.2. Copii cu vîrste 6(7)-10 ani plasați  
în servicii substitutive familiei 
biologice, inclusiv în: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.2.1.-2.4.2.4. 

2.4.2.1. Centre de plasament temporar 
  

Se va indica numărul de copii plasați în Centre de 
plasament temporar din numărul total de copii cu vîrste 
6(7)-10 ani 

2.4.2.2. Case de copii de tip familial (CCTF)   
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF din numărul 
total de copii cu vîrste 6(7)-10 ani 

2.4.2.3. Asistență parentală profesionistă 
(APP) 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP din numărul 
total de copii cu vîrste 6(7)-10 ani 

2.4.2.4. Sub tutelă   
Se va indica numărul de copii plasați sub tutelă din 
numărul total de copii cu vîrste 6(7)-10 ani 

2.4.3. Copii cu vîrste 6(7)-10 ani care 
beneficiază de servicii sociale, 
inclusiv în:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.4.3.1.-2.4.3.4. 

2.4.3.1. Centre de zi 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii 
în Centre de zi din numărul total de copii cu vîrste 6(7)-10 
ani  

2.4.3.2. Centre comunitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii 
în Centre comunitare din numărul total de copii cu vîrste 
6(7)-10 ani 

2.4.3.3. Centre de reabilitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii 
în Centre de reabilitare din numărul total de copii cu vîrste 
6(7)-10 ani 

2.4.3.4. Serviciul social Asistență 
Personală   

Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciul 
social Asistență Personală din numărul total de copii cu 
vîrste 6(7)-10 ani 

2.5. Copii cu vîrste 11 -16 ani în 
localitate, din ei:   

Se va indica numărul de copii cu vîrste 11-16 ani în 
localitate 
Notă: Grupa de vîrstă 11-16 ani include toți copiii care nu 
ating vîrsta de 17 ani pînă la data de 01.01.2015 

2.5.0. Copii cu vîrste 11-16 ani, 
neșcolarizați, inclusiv: 

  
Se va indica numărul de copii cu vîrste 11-16 ani din 
localitate care nu sînt cuprinși cu școala 

2.5.1. Copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 
în instituție, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.1.1., 
2.5.1.2, 2.5.1.3. 

2.5.1.1. Copii cu dizabilități severe 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.1.4.1., 
2.5.1.5.1., 2.5.1.6.1., 2.5.1.7.1., 2.5.1.8.1., 2.5.1.9.1. 

2.5.1.2. Copii cu dizabilități moderate 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.1.4.2., 
2.5.1.5.2., 2.5.1.6.2., 2.5.1.7.2., 2.5.1.8.2., 2.5.1.9.2. 

2.5.1.3. Copii cu dizabilități ușoare 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.1.4.3., 
2.5.1.5.3., 2.5.1.6.3., 2.5.1.7.3., 2.5.1.8.3., 2.5.1.9.3. 

2.5.1.4. Copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare, 
inclusiv: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.1.4.1., 
2.5.1.4.2., 2.5.1.4.3. 

2.5.1.4.1. cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare severe din numărul total de 
copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.4.2. cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare moderate din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.4.3. cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare ușoare din numărul total de 
copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 
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2.5.1.5. Copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.1.5.1., 
2.5.1.5.2., 2.5.1.5.3. 

2.5.1.5.1. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii severe din numărul total de copii cu 
dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.5.2. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii moderate din numărul total de copii cu 
dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.5.3. cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii ușoare din numărul total de copii cu 
dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.6. Copii cu dizabilități de văz, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.1.6.1., 
2.5.1.6.2., 2.5.1.6.3. 

2.5.1.6.1. cu dizabilități de văz severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz severe 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.6.2. cu dizabilități de văz moderate 
  

Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 11-16 ani 

2.5.1.6.3. cu dizabilități de văz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz ușoare 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.7. Copii cu deficiențe de auz, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii  2.5.1.7.1., 
2.5.1.7.2., 2.5.1.7.3. 

2.5.1.7.1. cu deficiențe de auz severe   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz severe 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.7.2. cu deficiențe de auz moderate 
  

Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 11-16 ani 

2.5.1.7.3. cu deficiențe de auz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz ușoare 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.8. Copii cu tulburări de limbaj, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.1.8.1., 
2.5.1.8.2., 2.5.1.8.3. 

2.5.1.8.1. cu tulburări de limbaj severe   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj severe 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.8.2. cu tulburări de limbaj moderate 
  

Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 11-16 ani 

2.5.1.8.3. cu tulburări de limbaj ușoare   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj ușoare 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 11-16 ani 

2.5.1.9. Copii cu dizabilități asociate, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii  2.5.1.9.1., 
2.5.1.9.2., 2.5.1.9.3. 

2.5.1.9.1. cu dizabilități asociate severe 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate 
severe din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 
11-16 ani . Categoria respectivă nu se include la pozițiile 
2.5.1.4.1., 2.5.1.5.1., 2.5.1.6.1., 2.5.1.7.1., 2.5.1.8.1. 

2.5.1.9.2. cu dizabilități asociate moderate 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate 
moderate din numărul total de copii cu  dizabilități cu 
vîrste 11-16 ani. Categoria respectivă nu se include la 
pozițiile 2.5.1.4.2., 2.5.1.5.2., 2.5.1.6.2., 2.5.1.7.2., 
2.5.1.8.2. 

2.5.1.9.3. cu dizabilități asociate ușoare 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate 
ușoare din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 
11-16 ani. Categoria respectivă nu se include la pozițiile 
2.5.1.4.3., 2.5.1.5.3., 2.5.1.6.3., 2.5.1.7.3., 2.5.1.8.3. 

2.5.1.10. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-
16 ani, care necesită transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii cu vîrste 11-16 ani care 
necesită  transport specializat (care nu se pot deplasa 
independent)  
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2.5.1.11. Copii cu dizabilități, cu vîrste 11-
16 ani, beneficiari de transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de transport 
specializat din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 11-
16 ani 

2.5.1.12. Copii cu vîrste 11-16 ani din 
localitate plasați în instituții 
rezidențiale de tip internat, 
inclusiv:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.1.12.1., 
2.5.1.12.2., 2.5.1.12.3. 

2.5.1.12.1. în localitate   
Se va indica numărul de copii cu vîrste 11-16 ani, din 
localitate, plasați în instituții rezidențiale din localitate 

2.5.1.12.2. în raion   
Se va indica numărul de copii cu vîrste 11-16 ani, din 
localitate, plasați în instituții rezidențiale din raion 

2.5.1.12.3. în afara raionului 
  

Se va indica numărul de copii cu vîrste 11-16 ani, din 
localitate, plasați în instituții rezidențiale din afara 
raionului 

2.5.2. Copii cu vîrste 11-16 ani plasați  în 
servicii substitutive familiei 
biologice, inclusiv în: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.2.1.-2.5.2.4. 

2.5.2.1. Centre de plasament temporar 
  

Se va indica numărul de copii plasați în Centre de 
plasament temporar din numărul total de copii cu vîrste 
11-16 ani 

2.5.2.2. Case de copii de tip familial (CCTF)   
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF din numărul 
total de copii cu vîrste 11-16 ani 

2.5.2.3. Asistență parentală profesionistă 
(APP) 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP din numărul 
total de copii cu vîrste 11-16 ani 

2.5.2.4. Sub tutelă   
Se va indica numărul de copii plasați sub tutelă din 
numărul total de copii cu vîrste 11-16 ani 

2.5.3. Copii cu vîrste 11-16 ani care 
beneficiază de servicii sociale, 
inclusiv în:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.5.3.1.-2.5.3.4. 

2.5.3.1. Centre de zi 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii 
în Centre de zi  din numărul total de copii cu vîrste 11-16 
ani  

2.5.3.2. Centre comunitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii 
în Centre comunitare  din numărul total de copii cu vîrste 
11-16 ani 

2.5.3.3. Centre de reabilitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii 
în Centre de reabilitare  din numărul total de copii cu 
vîrste 11-16 ani 

2.5.3.4. Serviciul social Asistență 
Personală   

Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciul 
social Asistență Personală din numărul total de copii cu 
vîrste 11-16 ani 

2.6. Copii cu vîrste 17-18 ani în 
localitate, din ei:   

Se va indica numărul de copii cu vîrste 17-18 ani (treapta 
liceală) în localitate 
Notă: Grupa de vîrstă 17-18 ani include toți copiii care nu 
ating vîrsta de 19 ani pînă la data de 01.01.2015 

2.6.1. Copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 
în localitate, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.1.1., 
2.6.1.2, 2.6.1.3. 

2.6.1.1. Copii cu dizabilități severe 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatori 2.6.1.4.1., 
2.6.1.5.1., 2.6.1.6.1., 2.6.1.7.1., 2.6.1.8.1., 2.6.1.9.1. 

2.6.1.2. Copii cu dizabilități moderate 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatori 2.6.1.4.2., 
2.6.1.5.2., 2.6.1.6.2., 2.6.1.7.2., 2.6.1.8.2., 2.6.1.9.2. 

2.6.1.3. Copii cu dizabilități ușoare 
0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.1.4.3., 
2.6.1.5.3., 2.6.1.6.3., 2.6.1.7.3., 2.6.1.8.3., 2.6.1.9.3. 

2.6.1.4. Copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare, 
inclusiv: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.1.4.1., 
2.6.1.4.2., 2.6.1.4.3. 
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2.6.1.4.1. cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare severe din numărul total de 
copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.4.2. cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare moderate din numărul total 
de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.4.3. cu dizabilități mintale/dificultăți 
de învățare ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități 
mintale/dificultăți de învățare ușoare din numărul total de 
copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.5. Copii cu dizabilități 
fizice/neuromotorii, inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.1.5.1., 
2.6.1.5.2., 2.6.1.5.3. 

2.6.1.5.1. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
severe   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii severe din numărul total de copii cu 
dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.5.2. cu dizabilități fizice/neuromotorii 
moderate   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii moderate din numărul total de copii cu 
dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.5.3. cu dizabilități fizice/ neuromotorii 
ușoare   

Se va indica numărul de copii cu dizabilități fizice/ 
neuromotorii ușoare din numărul total de copii cu 
dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.6. Copii cu dizabilități de văz, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii  2.6.1.6.1., 
2.6.1.6.2., 2.6.1.6.3. 

2.6.1.6.1. cu dizabilități de văz severe   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz severe 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.6.2. cu dizabilități de văz moderate 
  

Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 17-18 ani 

2.6.1.6.3. cu dizabilități de văz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu dizabilități de văz ușoare 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.7. Copii cu deficiențe de auz, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.1.7.1., 
2.6.1.7.2., 2.6.1.7.3. 

2.6.1.7.1. cu deficiențe de auz severe   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz severe 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.7.2. cu deficiențe de auz moderate 
  

Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 17-18 ani 

2.6.1.7.3. cu deficiențe de auz ușoare   
Se va indica numărul de copii cu deficiențe de auz ușoare 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.8. Copii cu tulburări de limbaj, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.1.8.1., 
2.6.1.8.2., 2.6.1.8.3. 

2.6.1.8.1. cu tulburări de limbaj severe   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj severe 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.8.2. cu tulburări de limbaj moderate 
  

Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj 
moderate din numărul total de copii cu dizabilități cu 
vîrste 17-18 ani 

2.6.1.8.3. cu tulburări de limbaj ușoare   
Se va indica numărul de copii cu tulburări de limbaj ușoare 
din numărul total de copii cu dizabilități cu vîrste 17-18 ani 

2.6.1.9. Copii cu dizabilități asociate, 
inclusiv: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.1.9.1., 
2.6.1.9.2., 2.6.1.9.3. 

2.6.1.9.1. cu dizabilități asociate severe 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate 
severe din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 
17-18 ani . Categoria respectivă nu se include la pozițiile 
2.6.1.4.1., 2.6.1.5.1., 2.6.1.6.1., 2.6.1.7.1., 2.6.1.8.1. 

2.6.1.9.2. cu dizabilități asociate moderate 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate 
moderate din numărul total de copii cu  dizabilități cu 
vîrste 17-18 ani. Categoria respectivă nu se include la 
pozițiile 2.6.1.4.2., 2.6.1.5.2., 2.6.1.6.2., 2.6.1.7.2., 
2.6.1.8.2. 
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2.6.1.9.3. cu dizabilități asociate ușoare 

  

Se va indica numărul de copii cu  dizabilități asociate 
ușoare din numărul total de copii cu  dizabilități cu vîrste 
17-18 ani. Categoria respectivă nu se include la pozițiile 
2.6.1.4.3., 2.6.1.5.3., 2.6.1.6.3., 2.6.1.7.3., 2.6.1.8.3. 

2.6.1.10. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-
18 ani, care necesită transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii cu vîrste 17-18 ani care 
necesită  transport specializat (care nu se pot deplasa 
independent) 

2.6.1.11. Copii cu dizabilități, cu vîrste 17-
18 ani, beneficiari de transport 
specializat 

  

Se va indica numărul de copii beneficiari de transport 
specializat din numărul de copii cu dizabilități cu vîrste 17-
18 ani 

2.6.1.12. Copii cu vîrste 17-18 ani din 
localitate plasați în instituții 
rezidențiale de tip internat, 
inclusiv:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.1.12.1., 
2.6.1.12.2., 2.6.1.12.3. 

2.6.1.12.1. în localitate   
Se va indica numărul de copii cu vîrste 17-18 ani, din 
localitate, plasați în instituții rezidențiale din localitate 

2.6.1.12.2. în raion   
Se va indica numărul de copii cu vîrste 17-18 ani, din 
localitate, plasați în instituții rezidențiale din raion 

2.6.1.12.3. în afara raionului 
  

Se va indica numărul de copii cu vîrste 17-18 ani, din 
localitate, plasați în instituții rezidențiale din afara 
raionului 

2.6.2. Copii cu vîrste 17-18 ani plasați  în 
servicii substitutive familiei 
biologice, inclusiv în: 

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.2.1.-2.6.2.4. 

2.6.2.1. Centre de plasament temporar 
  

Se va indica numărul de copii plasați în Centre de 
plasament temporar din numărul total de copii cu vîrste 
17-18 ani 

2.6.2.2. Case de copii de tip familial (CCTF)   
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF din numărul 
total de copii cu vîrste 17-18 ani 

2.6.2.3. Asistență parentală profesionistă 
(APP) 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP din numărul 
total de copii cu vîrste 17-18 ani 

2.6.2.4. Sub tutelă   
Se va indica numărul de copii plasați sub tutelă din 
numărul total de copii cu vîrste 17-18 ani 

2.6.3. Copii cu vîrste 17-18 ani care 
beneficiază de servicii sociale, 
inclusiv în:  

0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.6.3.1.-2.6.3.4. 

2.6.3.1. Centre de zi 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii 
în Centre de zi  din numărul total de copii cu vîrste 17-18 
ani  

2.6.3.2. Centre comunitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii 
în Centre comunitare  din numărul total de copii cu vîrste 
17-18 ani 

2.6.3.3. Centre de reabilitare 
  

Se va indica numărul de copii care beneficiază de servicii 
în Centre de reabilitare  din numărul total de copii cu 
vîrste 17-18 ani 

2.6.3.4. Serviciul social Asistență 
Personală   

Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciul 
social Asistență Personală  din numărul total de copii cu 
vîrste 17-18 ani 

III. Servicii sociale la nivel  de localitate 
3.1. Servicii sociale adresate copiilor 

care cresc și se educă în familii, 
inclusiv: 

  

  

3.1.1. sprijin familial, familii   
Se va indica numărul de familii cu copii, care beneficiază 
de sprijin familial 

3.1.1.1. sprijin familial, copii   
Se va indica numărul de copii în familiile care beneficiază 
de sprijin familial 

3.1.2. ajutor social   
Se va indica numărul de familii cu copii, care beneficiază 
de ajutor social  

3.1.3. cantină socială   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciile 
cantinei sociale 
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3.1.4. echipa mobilă   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciile 
echipei mobile 

3.1.5. centru comunitar multifuncțional, 
servicii 

  
Se va indica numărul de centre comunitare 
multifuncționale în localitate 

3.1.5.1. centru comunitar multifuncțional, 
beneficiari 

  
Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciile 
centrului comunitar multifuncțional 

3.1.6. centru de zi specializat, servicii   
Se va indica numărul de centre de zi specializate în 
localitate 

3.1.6.1. centru de zi specializat, beneficiari   
Se va indica numărul de copii care beneficiază de serviciile 
centrului 

3.1.7. asistent personal   Se va indica numărul de copii cu asistent personal 

3.2. Servicii sociale pentru copiii 
separați de familiile biologice, 
inclusiv: 

  

  

3.2.1. Tutelă/curatelă, servicii   
Se va indica numărul de familii care au copii în 
tutelă/curatelă 

3.2.1.1. Tutelă/curatelă, beneficiari   Se va indica numărul de copii în familii cu tutelă/curatelă 

3.2.2. Asistență parentală profesionistă 
(APP), servicii 

  
Se va indica numărul de familii – APP 

3.2.2.1. Asistență parentală profesionistă 
(APP), beneficiari 

  
Se va indica numărul de copii plasați în APP 

3.2.3. Case de copii de tip familial 
(CCTF), servicii 

  
Se va indica numărul de CCTF 

3.2.3.1. Case de copii de tip familial 
(CCTF), beneficiari 

  
Se va indica numărul de copii plasați în CCTF 

3.2.4. Case comunitare pentru tineri cu 
dizabilități severe, servicii 

  
Se va indica numărul de Case comunitare pentru tineri cu 
dizabilități severe 

3.2.4.1. Case comunitare pentru tineri cu 
dizabilități severe, beneficiari 

  
Se va indica numărul de tineri cu dizabilități severe plasați 
în Case comunitare  

3.2.5. Centru de plasament temporar 
pentru copii, servicii  

  
Se va indica numărul de Centre de plasament temporar 
pentru copii 

3.2.5.1. Centru de plasament temporar 
pentru copii 

  
Se va indica numărul de copii plasați în Centre de 
plasament temporar pentru copii 

 

Chestionar  
pentru cartografierea serviciilor de suport la nivel raional 

 
Stimați respondenți,  

Datele din prezentul Chestionar sunt colectate în scopul cartografierii serviciilor educaționale din raionul 
Dumneavoastră și vor fi utilizate ulterior la elaborarea  hărții serviciilor educaționale a raionului. Pentru 
completarea corectă a chestionarului, Vă recomandăm să examinați Instrucțiunile privind completarea 

chestionarelor pentru realizarea cartografierii serviciilor educaționale la nivel de instituție/comunitate/raion 
(Anexa 3 la Metodologia de cartografiere și elaborare a hărții serviciilor educaționale) 

    
Raionul: selectați raionul din listă 

 (se va indica denumirea raionului) 

    
I. Structuri și servicii de educație incluzivă nivel raional 

Nr. crt. Indicatori Nr. Explicație 
1.1. Responsabil de educația incluzivă 

în cadrul Direcției Învățămînt   
Se va indica dacă responsabil de educația incluzivă în raion 
este: 2 - un angajat al Direcției; 1 - șeful SAP; 0 - dacă nu a fost 
desemnat 

II. Serviciul de asistență psihopedagogică (SAP) 
2.0. Serviciul raional de asistență 

psihopedagogică 
  

Se va indica 1, dacă este constituit SAP, și 0, dacă nu a fost 
constituit 

2.1. Angajați SAP, total, inclusiv:   Se va indica numărul total de angajați 
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2.1.1. Șef SAP   Se va indica numărul de unități șef SAP 

2.1.1.1. Studii   
Se va indica: 3 - superioare; 2 - superioare nefinisate; 1 - medii 
de specialitate 

2.1.1.2. Calificare profesională 

  

Se va indica dacă șeful SAP are una din următoarele calificări 
(licență, masterat): 
Se va indica: 1 - Pedagogie/Științe ale educației; 2 - 
Psihopedagogie; 3 - Psihologie; 4 - Altă calificare 

2.1.1.3. Vechime în funcția de conducere   
Se va indica: 1 - pînă la 5 ani; 2 - 5-10 ani; 3 - 10 ani și mai 
mult; 4 - vîrstă pensionară 

2.1.1.4. Regim de  angajare   Se va indica: 1 - titular; 2 - interimar; 3 - prin cumul 

2.1.1.5. Grad managerial   
Se va indica: 0 - fără grad; 1 - gradul doi; 2 - gradul unu; 3 - 
gradul superior 

2.1.1.6. Grad didactic   
Se va indica: 0 - fără grad; 1 - gradul doi; 2 - gradul unu; 3 - 
gradul superior 

2.1.1.7.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: 
nivel național 

  

Se va indica 1, dacă șeful SAP a realizat cursuri de formare 
continuă în domeniul EI de durată diferită, organizate la nivel 
național și 0, dacă nu a realizat 

2.1.1.7.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica 1, dacă șeful SAP a realizat cursuri de formare 
continuă de durată diferită, oferite de autoritățile/instituțiile 
locale și 0, dacă nu a realizat 

2.1.2 Șef adjunct SAP 
  

Se va indica: 2 - dacă este desemnat șef adjunct SAP, cu 
funcție separată; 1 - dacă șef adjunct a fost desemnat unul din 
colaboratorii SAP; 0 - dacă nu a fost desemnat șef adjunct SAP 

2.1.2.1. Studii   
Se va indica: 3 - superioare; 2 - superioare nefinisate; 1 - medii 
de specialitate 

2.1.2.2. Calificare profesională 

  

Se va indica dacă șeful adjunct SAP are una din următoarele 
calificări (licență, masterat):Se va indica: 1 - Pedagogie/Științe 
ale educației; 2 - Psihopedagogie; 3 - Psihologie; 4 - Altă 
calificare 

2.1.2.3. Vechime în funcția de conducere   
Se va indica: 1 - pînă la 5 ani; 2 - 5-10 ani; 3 - 10 ani și mai 
mult; 4 - vîrstă pensionară 

2.1.2.4. Regim de  angajare   Se va indica: 1 - titular; 2 - interimar; 3 - prin cumul 

2.1.2.5. Grad managerial   
Se va indica: 0 - fără grad; 1 - gradul doi; 2 - gradul unu; 3 - 
gradul superior 

2.1.2.6. Grad didactic   
Se va indica: 0 - fără grad; 1 - gradul doi; 2 - gradul unu; 3 - 
gradul superior 

2.1.2.7.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: 
nivel național 

  

Se va indica 1, dacă șeful adjunct SAP a realizat cursuri de 
formare continuă în domeniul EI de durată diferită, organizate 
la nivel național și 0, dacă nu a realizat  

2.1.2.7.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica 1, dacă șeful adjunct SAP a realizat cursuri de 
formare continuă de durată diferită, oferite de 
autoritățile/instituțiile locale și 0, dacă nu a realizat  

2.1.3. Psiholog   Se va indica  numărul  de unități psiholog 

2.1.3.1.1. Studii, inclusiv: 
cu studii superioare 

  
Se va indica numărul psihologilor cu studii superioare  

2.1.3.1.2. cu studii superioare nefinisate   
Se va indica numărul psihologilor cu studii superioare 
nefinisate  

2.1.3.1.3. cu studii medii de specialitate   
Se va indica numărul psihologilor cu studii medii de 
specialitate  

2.1.3.2. Calificare profesională    
Se va indica numărul psihologilor cu calificare (licență, 
masterat) în Psihologie  

2.1.3.3.1. Vechime în funcție, inclusiv: 
pînă la 5 ani 

  
Se va indica numărul psihologilor cu vechime în funcție pînă la 
5 ani  

2.1.3.3.2. 5-10 ani   
Se va indica numărul psihologilor cu vechime în funcție de 5 -
10 ani  

2.1.3.3.3. 10-15 ani   
Se va indica numărul psihologilor cu vechime în funcție de 10-
15 ani  

2.1.3.3.4. 15 ani și mai mult   
Se va indica numărul psihologilor cu vechime în funcție de 15 
ani și mai mult 

2.1.3.3.5. Vîrstă pensionară   Se va indica numărul psihologilor  de vîrstă pensionară  
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2.1.3.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular 

  
Se va indica numărul psihologilor angajați permanent, inclusiv, 
în bază de contract pe durată determinată 

2.1.3.4.2. prin cumul   Se va indica numărul psihologilor angajați prin cumul  

2.1.3.5. Grad didactic, total, inclusiv cu 
gradul: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.3.5.1, 2.1.3.5.2, 
2.1.3.5.3 

2.1.3.5.1. doi   Se va indica numărul psihologilor cu grad didactic doi  

2.1.3.5.2. unu   Se va indica numărul psihologilor cu grad didactic unu  

2.1.3.5.3. superior   Se va indica numărul psihologilor cu grad didactic superior  

2.1.3.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv:nivel național   

Se va indica numărul psihologilor care au realizat cursuri de 
formare continuă în domeniul EI de durată diferită, organizate 
la nivel național  

2.1.3.6.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica numărul psihologilor care au realizat cursuri de 
formare continuă de durată diferită, oferite de 
autoritățile/instituțiile locale  

2.1.4. Pedagog educație preșcolară   Se va indica  numărul  de unități pedagog educație preșcolară 

2.1.4.1.1. Studii, inclusiv: 
cu studii superioare 

  
Se va indica numărul pedagogilor educație preșcolară cu studii 
superioare  

2.1.4.1.2. cu studii superioare nefinisate   
Se va indica numărul pedagogilor educație preșcolară cu studii 
superioare nefinisate  

2.1.4.1.3. cu studii medii de specialitate   
Se va indica numărul pedagogilor educație preșcolară cu studii 
medii de specialitate  

2.1.4.2. Calificare profesională    
Se va indica numărul pedagogilor educație preșcolară cu 
calificare (licență, masterat) în Pedagogie preșcolară 

2.1.4.3.1. Vechime în funcție, inclusiv: 
pînă la 5 ani 

  
Se va indica numărul pedagogilor educație preșcolară cu 
vechime în funcție pînă la 5 ani  

2.1.4.3.2. 5-10 ani   
Se va indica numărul pedagogilor educație preșcolară cu 
vechime în funcție de 5 -10 ani  

2.1.4.3.3. 10-15 ani   
Se va indica numărul pedagogilor educație preșcolară cu 
vechime în funcție de 10-15 ani  

2.1.4.3.4. 15 ani și mai mult   
Se va indica numărul pedagogilor educație preșcolară cu 
vechime în funcție de 15 ani și mai mult 

2.1.4.3.5. Vîrstă pensionară   
Se va indica numărul pedagogilor educație preșcolară de vîrstă 
pensionară  

2.1.4.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular   

Se va indica numărul pedagogilor educație preșcolară angajați 
permanent, inclusiv, în bază de contract pe durată 
determinată 

2.1.4.4.2. prin cumul   
Se va indica numărul pedagogilor educație preșcolară angajați 
prin cumul  

2.1.4.5. Grad didactic, total, inclusiv cu 
gradul: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.4.5.1, 2.1.4.5.2, 
2.1.4.5.3 

2.1.4.5.1. doi   
Se va indica numărul pedagogilor educație preșcolară cu grad 
didactic doi  

2.1.4.5.2. unu   
Se va indica numărul pedagogilor educație preșcolară cu grad 
didactic unu  

2.1.4.5.3. superior   
Se va indica numărul pedagogilor educație preșcolară cu grad 
didactic superior  

2.1.4.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: 
nivel național 

  

Se va indica numărul pedagogilor educație preșcolară care au 
realizat cursuri de formare continuă de durată diferită, oferite 
de autoritățile/instituțiile locale 

2.1.4.6.2. nivel raional/instituțional   
Se va indica numărul pedagogilor educație preșcolară care au 
realizat cursuri de formare continuă de durată diferită 

2.1.5. Pedagog învățămînt primar și 
secundar general 

  
Se va indica  numărul  de unități pedagog învățămînt primar și 
secundar general 

2.1.5.1.1. Studii, inclusiv: 
cu studii superioare 

  
Se va indica numărul pedagogilor învățămînt primar și 
secundar general cu studii superioare  

2.1.5.1.2. cu studii superioare nefinisate   
Se va indica numărul pedagogilor învățămînt primar și 
secundar general cu studii superioare nefinisate  
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2.1.5.1.3. cu studii medii de specialitate   
Se va indica numărul pedagogilor învățămînt primar și 
secundar general cu studii medii de specialitate  

2.1.5.2. Calificare profesională  
  

Se va indica numărul pedagogilor învățămînt primar și 
secundar general cu calificare (licență, masterat) în 
Pedagogie/Științe ale educației 

2.1.5.3.1. Vechime în funcție, inclusiv: 
pînă la 5 ani 

  
Se va indica numărul pedagogilor învățămînt primar și 
secundar general cu vechime în funcție pînă la 5 ani  

2.1.5.3.2. 5-10 ani   
Se va indica numărul pedagogilor învățămînt primar și 
secundar general cu vechime în funcție de 5 -10 ani  

2.1.5.3.3. 10-15 ani   
Se va indica numărul pedagogilor învățămînt primar și 
secundar general cu vechime în funcție de 10-15 ani  

2.1.5.3.4. 15 ani și mai mult   
Se va indica numărul pedagogilor învățămînt primar și 
secundar general cu vechime în funcție de 15 ani și mai mult 

2.1.5.3.5. Vîrstă pensionară   
Se va indica numărul pedagogilor învățămînt primar și 
secundar general  de vîrstă pensionară  

2.1.5.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular   

Se va indica numărul pedagogilor învățămînt primar și 
secundar general angajați permanent, inclusiv, în bază de 
contract pe durată determinată 

2.1.5.4.2. prin cumul   
Se va indica numărul pedagogilor învățămînt primar și 
secundar general angajați prin cumul  

2.1.5.5. Grad didactic, total, inclusiv cu 
gradul: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.5.5.1, 2.1.5.5.2, 
2.1.5.5.3 

2.1.5.5.1. doi   
Se va indica numărul pedagogilor învățămînt primar și 
secundar general cu grad didactic doi  

2.1.5.5.2. unu   
Se va indica numărul pedagogilor învățămînt primar și 
secundar general cu grad didactic unu  

2.1.5.5.3. superior   
Se va indica numărul pedagogilor învățămînt primar și 
secundar general cu grad didactic superior  

2.1.5.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: 
nivel național 

  

Se va indica numărul pedagogilor învățămînt primar și 
secundar general, care au realizat cursuri de formare continuă 
de durată diferită, oferite de autoritățile/instituțiile locale 

2.1.5.6.2. nivel raional/instituțional 

  

Se va indica numărul pedagogilor învățămînt primar și 
secundar general, care au realizat cursuri de formare continuă 
de durată diferită, oferite de autoritățile/instituțiile locale și 0, 
dacă nu au realizat  

2.1.6. Psihopedagog   Se va indica  numărul  de unități psihopedagog 

2.1.6.1.1. Studii, inclusiv: 
cu studii superioare 

  
Se va indica numărul psihopedagogilor cu studii superioare  

2.1.6.1.2. cu studii superioare nefinisate   
Se va indica numărul psihopedagogilor cu studii superioare 
nefinisate  

2.1.6.1.3. cu studii medii de specialitate   
Se va indica numărul psihopedagogilor cu studii medii de 
specialitate  

2.1.6.2. Calificare profesională    
Se va indica numărul psihopedagogilor cu calificare (licență, 
masterat) în Psihopedagogie 

2.1.6.3.1. Vechime în funcție, inclusiv: 
pînă la 5 ani 

  
Se va indica numărul psihopedagogilor cu vechime în funcție 
pînă la 5 ani  

2.1.6.3.2. 5-10 ani   
Se va indica numărul psihopedagogilor cu vechime în funcție 
de 5 -10 ani  

2.1.6.3.3. 10-15 ani   
Se va indica numărul psihopedagogilor cu vechime în funcție 
de 10-15 ani  

2.1.6.3.4. 15 ani și mai mult   
Se va indica numărul psihopedagogilor cu vechime în funcție 
de 15 ani și mai mult 

2.1.6.3.5. Vîrstă pensionară   Se va indica numărul psihopedagogilor de vîrstă pensionară  

2.1.6.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular 

  
Se va indica numărul psihopedagogilor angajați permanent, 
inclusiv, în bază de contract pe durată determinată 

2.1.6.4.2. prin cumul   Se va indica numărul psihopedagogilor angajați prin cumul  

2.1.6.5. Grad didactic, total, inclusiv cu 
gradul: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.6.5.1, 2.1.6.5.2, 
2.1.6.5.3 

2.1.6.5.1. doi   Se va indica numărul psihopedagogilor cu grad didactic doi  
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2.1.6.5.2. unu   Se va indica numărul psihopedagogilor cu grad didactic unu  

2.1.6.5.3. superior   
Se va indica numărul psihopedagogilor cu grad didactic 
superior  

2.1.6.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: 
nivel național 

  

Se va indica numărul psihopedagoilor, care au realizat cursuri 
de formare continuă de durată diferită, oferite de 
autoritățile/instituțiile locale 

2.1.6.6.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica numărul psihopedagoilor, care au realizat cursuri 
de formare continuă de durată diferită, oferite de 
autoritățile/instituțiile locale și 0, dacă nu au realizat  

2.1.7. Logoped   Se va indica  numărul  de unități logoped 

2.1.7.1.1. Studii, inclusiv: 
cu studii superioare 

  
Se va indica numărul logopezilor cu studii superioare  

2.1.7.1.2. cu studii superioare nefinisate   
Se va indica numărul logopezilor cu studii superioare 
nefinisate  

2.1.7.1.3. cu studii medii de specialitate   Se va indica numărul logopezilor cu studii medii de specialitate  

2.1.7.2. Calificare profesională    
Se va indica numărul logopezilor cu calificare (licență, 
masterat) în Psihopedagogie specială/Psihopedagogie 

2.1.7.3.1. Vechime în funcție, inclusiv: 
pînă la 5 ani 

  
Se va indica numărul logopezilor cu vechime în funcție pînă la 
5 ani  

2.1.7.3.2. 5-10 ani   
Se va indica numărul logopezilor cu vechime în funcție de 5 -
10 ani  

2.1.7.3.3. 10-15 ani   
Se va indica numărul logopezilor cu vechime în funcție de 10-
15 ani  

2.1.7.3.4. 15 ani și mai mult   
Se va indica numărul logopezilor cu vechime în funcție de 15 
ani și mai mult 

2.1.7.3.5. Vîrstă pensionară   Se va indica numărul logopezilor de vîrstă pensionară  

2.1.7.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular 

  
Se va indica numărul logopezilor angajați permanent, inclusiv, 
în bază de contract pe durată determinată 

2.1.7.4.2. prin cumul   Se va indica numărul logopezilor angajați prin cumul  

2.1.7.5. Grad didactic, total, inclusiv cu 
gradul: 0 

Nu se completează. Datele se vor genera automat prin 
adunarea datelor completate la indicatorii 2.1.7.5.1, 2.1.7.5.2, 
2.1.7.5.3 

2.1.7.5.1. doi   Se va indica numărul logopezilor cu grad didactic doi  

2.1.7.5.2. unu   Se va indica numărul logopezilor cu grad didactic unu  

2.1.7.5.3. superior   Se va indica numărul logopezilor cu grad didactic superior  

2.1.7.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv: 
nivel național 

  

Se va indica numărul logopezilor, care au realizat cursuri de 
formare continuă de durată diferită, oferite de 
autoritățile/instituțiile locale 

2.1.7.6.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica numărul logopezilor, care au realizat cursuri de 
formare continuă de durată diferită la nivel 
raional/instituțional 

2.1.8. Kinetoterapeut   Se va indica  numărul  de unități kinetoterapeut 

2.1.8.1.1. Studii, inclusiv: 
cu studii superioare 

  
Se va indica numărul kinetoterapeuților cu studii superioare  

2.1.8.1.2. cu studii superioare nefinisate   
Se va indica numărul kinetoterapeuților cu studii superioare 
nefinisate  

2.1.8.1.3. cu studii medii de specialitate   
Se va indica numărul kinetoterapeuților cu studii medii de 
specialitate  

2.1.8.2. Calificare profesională  
  

Se va indica numărul kinetoterapeuților cu calificare (licență, 
masterat) în Kinetoterapie/Cultură fizică de 
recuperare/Medicină 

2.1.8.3.1. Vechime în funcție, inclusiv: 
pînă la 5 ani 

  
Se va indica numărul kinetoterapeuților cu vechime în funcție 
pînă la 5 ani  

2.1.8.3.2. 5-10 ani   
Se va indica numărul kinetoterapeuților cu vechime în funcție 
de 5 -10 ani  

2.1.8.3.3. 10-15 ani   
Se va indica numărul kinetoterapeuților cu vechime în funcție 
de 10-15 ani  

2.1.8.3.4. 15 ani și mai mult   
Se va indica numărul kinetoterapeuților cu vechime în funcție 
de 15 ani și mai mult 
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2.1.8.3.5. Vîrstă pensionară   Se va indica numărul kinetoterapeuților  de vîrstă pensionară  

2.1.8.4.1. Regim de angajare, inclusiv: 
titular 

  
Se va indica numărul kinetoterapeuților angajați permanent, 
inclusiv, în bază de contract pe durată determinată 

2.1.8.4.2. prin cumul   Se va indica numărul kinetoterapeuților angajați prin cumul  

2.1.8.6.1. Formare continuă în domeniul EI, 
inclusiv:nivel național   

Se va indica numărul kinetoterapeuților care au realizat 
cursuri de formare continuă în domeniul EI de durată diferită, 
organizate la nivel național  

2.1.8.6.2. nivel raional/instituțional 
  

Se va indica numărul kinetoterapeuților care au realizat 
cursuri de formare continuă de durată diferită, oferite de 
autoritățile/ instituțiile locale  

2.1.9. Personal auxiliar, incluisv:   
Se va indica numărul total de angajați din categoria personal 
auxiliar 

2.1.9.1. Șofer   Se va indica numărul de unități de șofer 

2.1.9.2. Lucrător tehnic (menajeră)   Se va indica numărul de unități de lucrător tehnic (menajeră) 

2.2. Spații SAP, inclusiv:   
Se va indica: 1 - imobil separat; 2 - spații în instituție de 
învățămînt; 3 - spații în alte instituții/organizații 

2.2.1. cabinet șef   Se va indica 1, dacă este un cabinet separat și 0, dacă nu este 

2.2.2. cabinet psiholog   Se va indica 1, dacă este un cabinet separat și 0, dacă nu este 

2.2.3. cabinet pedagogi   Se va indica 1, dacă este un cabinet separat și 0, dacă nu este 

2.2.4. cabinet psihopedagogi   Se va indica 1, dacă este un cabinet separat și 0, dacă nu este 

2.2.5. cabinet logoped   Se va indica 1, dacă este un cabinet separat și 0, dacă nu este 

2.2.6. sală kinetoterapie   Se va indica 1, dacă este o sală separată și 0, dacă nu este 

2.2.7. sală igiena copiilor   
Se va indica 1, dacă este o sală separată pentru igiena copiilor 
evaluați/asistați de SAP și 0, dacă nu este 

2.3.1. Dotări, inclusiv: 
Calculatoare 

  
Se va indica numărul calculatoarelor din dotarea SAP 

2.3.2. Conexiune internet   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

2.3.3. Telefon   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

2.3.4. Copiator   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

2.3.5. Imprimantă   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

2.3.6. Scaner   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

2.3.7. Proiector   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

2.3.8. Flipchart   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

2.3.9. Literatură metodică, de specialitate    Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

2.3.10. Literatură pentru copii   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

2.3.11. Materiale didactice    Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

2.3.12. Jocuri dezvoltative   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

2.3.13. Set logopedic   Se va indica: 1 - dacă există; 0 - dacă nu există 

2.3.14. Unitate de transport   Se va indica numărul unităților de transport din dotarea SAP 

2.3.14.1. Capacitatea de transportare   
Se va indica  numărul de persoane care pot fi transportate 
concomitent/la o deplasare 

III. Asigurarea financiară a SAP 

Nr. 
crt. 

Structuri/servicii/procurări 
 finanțate 
 
 
 
          Cheltuieli efectuate (în 
lei) 

Surse financiare pe anii bugetari 2013, 2014 

Bugetul 
raional 

Bugetul 
instituțiilor 
(secundare, 

terțiare) 

Componenta 
raională 
pentru 

învățămînt 

Fondul EI Proiecte 
Alte 

surse 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

1. Cost  creare  SAP, total 
inclusiv: 

                        

1.1. Renovare spațiu                         

1.2. Dotare echipament /utilaj                         

1.3. Dotare mobilier                         

2. Cost funcționare SAP, total 
inclusiv: 
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2.1. Întreținere (servicii, 
transport, reparații 
curente) 

                        

2.2. Procurare materiale 
didactice, literatură pentru 
personal 

                        

2.3. Procurare materiale 
didactice, literatură pentru 
copii 

                        

2.4. Procurare jocuri, jucării                         

2.5. Procurare set echipament 
logopedic 

                        

2.6. Procurare consumabile                         

2.7. Procurare unitate de 
transport 

                        

3. Cheltuieli de personal 
total, inclusiv: 

                        

3.1. Instruire personal                         

3.2. Salarizare personal SAP                         

III. Repartizarea mijloacelor financiare din Fondul pentru educaţie incluzivă pe anul 2014 

Nr. 
crt. 

Instituții de învățămînt 

Mijloace financiare alocat(lei) 

CREI,  
creare 

CREI, 
funcţionare 

CDS Total 

I. Instituţii preşcolare 

1.           

II. Instituţii preuniversitare 

1.           
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Anexa 7 

Matricea de obiective, sarcini și indicatori în domeniul dezvoltării educației incluzive 
 

1 Domeniul Planificare strategică 

 

Obiective-
cadru 

Sarcini (acțiuni) - cadru Indicatori-cadru 

de proces de rezultat 

Evaluarea și 
analiza 
necesităților 
în domeniul 
educației 
incluzive la 
nivel raional 

 Constituirea grupului de 
lucru din reprezentanții 
domeniilor relevante pentru 
efectuarea evaluării și 
analizei necesităților 

 Instruirea grupurilor de lucru 

 Efectuarea evaluării și 
analizei 

 Asigurarea transparenței 
constatărilor și a concluziilor  

 Grup de lucru 
constituit și nivel 
de 
reprezentativitate  

 Grup de lucru 
instruit 

 Mecanisme de 
evaluare și analiză 
stabilite 

 Rezultate ale 
evaluării/analizei 
constatate, 
formulate 

 Nr. activități de 
prezentare a 
rezultatelor 
evaluării/ analizei  
realizate 

 Document de 
evaluare/ analiză 
prezentat 
autorităților și 
aprobat 

 

Elaborarea 
strategiilor 
raionale 
(programe, 
planuri) de 
dezvoltare a 
educației 
incluzive 

 Constituirea grupului de 
lucru pentru elaborarea 
documentului/documentelor 
strategice 

 Instruirea grupului în 
domeniul planificării 
strategice  

 Analiza informațiilor 
existente, disponibile 
(Evaluarea necesităților, 
Harta serviciilor 
educaționale, alte)  

 Elaborarea conceptului 
documentului (conținut, 
structură, format) 

 Grup de lucru 
constituit și 
instruit  

 Variante ale 
documentului 
elaborate 

 Discutarea 
documentului 
efectuată 

 Document 
definitivat și 
promovat pentru 
aprobare 

 Factori de decizie 
responsabili de 

 Document de 
dezvoltare 
strategică a 
educației 
incluzive aprobat 
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 Stabilirea obiectivelor 
dezvoltării EI în consens cu 
strategiile naționale și locale, 
acțiunilor, resurselor etc. 

 Elaborarea variantelor de 
documente 

 Examinarea/discutarea în 
grupuri de actori-cheie  

 Definitivarea documentului 

 Aprobarea documentului 

 Asigurarea accesului la 
documentul de planificare 
strategică 

implementare 
desemnați 

 Document făcut 
public (electronic, 
în varianta de 
tipar, în alte 
forme de 
difuzare)  

 

Elaborarea 
planurilor 
instituționale 
de 
dezvoltare a 
educației 
incluzive 

 Revizuirea/adaptarea 
planurilor de dezvoltare 
instituțională conform 
principiilor educației 
incluzive 

 Actualizarea planurilor 
subdiviziunilor instituționale 
din perspectiva educației 
incluzive 

 Monitorizarea implementării 
planurilor 

 Planuri de 
dezvoltare 
instituțională 
reconsiderate 

 Planuri ale 
subdiviziunilor 
instituționale 
revizuite/ 
adaptate 

 Politici 
instituționale 
elaborate, 
implementate 

 

2 Domeniul Asigurarea accesului 

 

Subdomeniul 2.1. Identificarea, evaluarea, referirea copiilor 

Perfecționarea, 
optimizarea 
mecanismelor de 
evidență a 
copiilor 

 Analiza mecanismelor 
existente de evidență a 
copiilor 

 Perfecționarea mecanismelor 
de evidență în vederea 
asigurării autenticității 
statisticilor privind copiii 

 Incoerențe în 
evidența copiilor 
constatate 

 Propuneri de 
optimizare a 
mecanismelor de 
evidență 
formulate și 
înaintate 
factorilor de 
decizie 

 Mecanisme 
îmbunătățite 

 Decizii privind 
mecanismele 
de evidență 
aprobate  

 100% copii 
luați în 
evidență 
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Identificarea 
copiilor în situații 
de dificultate, 
inclusiv a celor cu 
CES /dizabilități 
neșcolarizați 

 Constituirea grupurilor de 
lucru intersectoriale pentru 
stabilirea procedurilor de 
identificare timpurie a 
copiilor în situații de 
dificultate 

 Stabilirea 
mecanismelor/procedurilor și 
delimitarea 
responsabilităților domeniilor 
(sănătate, protecție/ 
asistență socială, educație) în 
identificarea copiilor  

 Identificarea, prin examinare 
intersectorială, a categoriilor 
vulnerabile de copii: cu 
dizabilități, rămași fără 
îngrijire părintească, din 
familii socialmente 
dezavantajate, cu risc de eșec 
școlar, neșcolarizați etc. 

 Grupuri de lucru 
intersectoriale 
constituite 

 Proceduri de 
identificare 
stabilite 

 Responsabilități 
pe domenii 
delimitate 

 Copii identificați 

 Baze de date 
copii în situații 
de dificultate 
completate 

Evaluarea 
necesităților 
copiilor în situații 
de dificultate, 
inclusiv a celor  
cu CES/ 
dizabilități 

 Constituirea echipelor 
multidisciplinare de evaluare 
a copiilor în situații de 
dificultate 

 Planificarea evaluării 

 Realizarea evaluării 

 Elaborarea rapoartelor de 
evaluare 

 Echipe 
multidisciplinare 
constituite 

 Planuri de 
evaluare 
elaborate/aprob
ate/realizate 

 Rapoarte de 
evaluare 
perfectate  

 Nr. copii 
evaluați 

 Necesități ale 
copiilor în 
situații de 
dificultate 
constatate 

Stabilirea 
procedurilor 
clare de referire 
intra- și 
intersectorială a 
cazurilor copiilor 
în situații de 
dificultate 

 Analiza și reconsiderarea 
mecanismelor existente de 
referire intra- și 
intersectorială a cazurilor 
copiilor în situații de 
dificultate și includerea 
acestora în strategiile  
raionale privind protecția 
copilului  

 

 Carențe ale 
mecanismelor de 
referire depistate 

 Domenii și 
responsabilități 
delimitate 

 Proceduri, 
metodologii 
actualizate  

 

 Mecanisme 
de referire 
stabilite/ 
aprobate 
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Subdomeniul 2.2. Asigurarea accesului în instituția educațională 

Evaluarea rețelei 
instituțiilor 
școlare și 
preșcolare din 
perspectiva 
accesibilității și 
identificarea 
barierelor în 
calea accesului 

 Elaborarea Metodologiei și a 
instrumentelor de evaluare 

 Constituirea grupului 
(grupurilor) de evaluatori 

 Elaborarea unui 
program/plan de evaluare a 
instituțiilor 

 Elaborarea 
raportului/rapoartelor de 
evaluare 

 Analiza rezultatelor evaluării 
și elaborarea unui 
program/plan de acțiuni 
raional pentru accesibilizarea 
instituțiilor educaționale 

 Metodologie și 
instrumente 
elaborate/aprob
ate pentru 
aplicare 

 Grup/grupuri de 
evaluatori 
constituite 

 Plan de evaluare 
elaborat/ 
aprobat 

 Evaluare 
efectuată 

 Raport de 
evaluare 
perfectat 

 Sistematizarea și 
analiza 
rezultatelor 
evaluării 
efectuată 

 Nivel de 
accesibilitate 
a rețelei de 
instituții 
școlare și 
preșcolare 
constatat 

 Necesități 
pentru 
accesibilizarea 
instituțiilor 
stabilite 

 Recomandări 
formulate 

Crearea 
condițiilor 
pentru 
asigurarea 
accesului fizic în 
instituția 
educațională 

 Constituirea grupului de lucru 
pentru elaborarea Planului de 
perspectivă de efectuare a 
unor acomodări rezonabile și 
accesibilizare etapizată a 
infrastructurii instituțiilor 
educaționale 

 Elaborarea Planului 

 Estimarea costurilor și 
planificarea surselor necesare 

 Promovarea pentru aprobare 
a Planului 

 Grup de lucru 
constituit 

 Plan de 
accesibilizare a 
infrastructurii 
instituțiilor 
educaționale 
elaborat, costuri 
estimate 

 Plan aprobat 

 Condiții de 
acces create 

 Acces asigurat 

Asigurarea 
transportării 
copiilor cu 
dizabilități 
locomotorii către 
și dinspre 

 Stabilirea, de către instituțiile 
abilitate, a grupului-țintă de 
copii care necesită transport 
specializat 

 Lista copiilor care 
necesită 
transport 
specializat 
stabilită 

 Resurse/posibilit
ăți de 

 Accesul în 
instituția 
educațională 
al copiilor cu 
dizabilități 
asigurat 
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instituția de 
învățămînt 

 Evaluarea și identificarea 
posibilităților existente 
pentru transportarea copiilor 

 Planificarea creării/procurării 
serviciilor de transport 
specializat pentru copiii cu 
dizabilități locomotorii 

transportare 
existente 
identificate 

 Servicii de 
transport 
create/procurate 

Subdomeniul 2.3. Asigurarea accesului la procesul educațional 

Asigurarea 
condițiilor 
pentru 
încadrarea 
efectivă a tuturor 
copiilor în 
procesul 
educațional 

 Identificarea copiilor cu risc 
de abandon, de 
excludere/marginalizare de la 
educație 

 Examinarea situației copiilor 
în cadrul comisiilor 
multidisciplinare intrașcolare, 
cu participarea specialiștilor 
relevanți 

 Constatarea necesităților 
copiilor și a barierelor privind 
incluziunea educațională a lor 

 Elaborarea planurilor 
educaționale individualizate 

 Realizarea, actualizarea, 
monitorizarea implementării  
planurilor educaționale 
individualizate 

 Lista copiilor cu 
risc de excludere 
de la educație 
stabilită 

 Situația copiilor 
examinată 

 Necesități ale 
copiilor 
constatate 

 Planuri 
educaționale 
individualizate 
elaborate, 
implementate, 
monitorizate 

 Accesul 
copiilor la 
procesul 
educațional 
asigurat 
pentru toți 
(100%) copiii, 
indiferent de 
capacitatea 
lor fizică, 
materială sau 
intelectuală 
de participare 

Crearea mediului 
educațional 
incluziv 

 Identificarea barierelor 
contextuale în accesul la 
procesul educațional al 
tuturor copiilor  

 Alocarea resurselor 
(financiare, materiale, 
umane) pentru eliminarea 
barierelor în accesul la 
educație, inclusiv acordarea 
pachetului pentru școlarizare 
(îmbrăcăminte, încălțăminte, 
rechizite etc.), sprijinului 
financiar pentru închirierea 
manualelor, alimentație 
gratuită etc.; furnizarea 
suportului prin cadru didactic 

 Bariere 
identificate și 
eliminate 

 Proces 
educațional 
individualizat, 
adaptat la 
potențialul și 
cerințele copiilor 

 Personal de 
suport asigurat 

 Dotări, 
echipamente, 
inventar, 
materiale 
didactice 

 Mediu de 
învățare 
incluziv 
asigurat 
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de sprijin, asistent personal 
etc. 

 Accesibilizarea (adaptarea, 
individualizarea) procesului 
de predare-învățare-evaluare 

 Accesibilizarea dotărilor, 
echipamentelor, altor resurse 
educaționale 

adaptate/accesib
ilizate 

 

3 Domeniul Sisteme de suport multidisciplinar 

 

Precizarea și 
delimitarea 
responsabilități-
lor 
organizațiilor/ 
instituțiilor cu 
atribuții în 
domeniul 
drepturilor 
copiilor 

 Efectuarea auditului 
atribuțiilor diferitor 
organizații, instituții de nivel 
raional și comunitar cu 
responsabilități în lucrul cu 
copiii 

 Revizuirea atribuțiilor 
organizațiilor și instituțiilor în 
sensul excluderii dublărilor pe 
anumite segmente de 
activitate și constatării 
aspectelor neacoperite cu 
atribuții 

 Stabilirea/aprobarea 
atribuțiilor reconsiderate ale  
organizațiilor și instituțiilor, 
abilitate cu acordarea 
suportului copiilor în 
dificultate 

 Examinarea și 
reconsiderarea 
atribuțiilor  
organizațiilor și 
instituțiilor cu 
responsabilități 
în lucrul cu copii 
efectuate 

 Atribuții 
delimitate și 
responsabili-
tăți precizate 

Crearea, 
asigurarea 
dialogului 
permanent 
între toți 
subiecții 
relevanți 

 Crearea unui organ (consiliu, 
comitet) intersectorial care să 
reunească reprezentanții 
domeniilor relevante, precum 
și reprezentanți ai părinților, 
copiilor  

 Organizarea, cu o numită 
periodicitate, a ședințelor 
comitetului intersectorial  

 Publicarea, diseminarea 
subiectelor discutate, a 
deciziilor luate 

 Comitet creat și 
funcțional 

 Ședințe 
organizate 

 Rezultate ale 
dezbaterilor, 
decizii făcute 
publice 

 Decizii 
executate 

 Dialog 
asigurat 

 Transparență 
în activitate 
asigurată 
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Stabilirea 
formelor de 
suport/asistenț
ă pentru copii cu  
CES/dizabilități  

 Identificarea, în rezultatul 
evaluărilor multidisciplinare, a 
copiilor cu CES/dizabilități care 
necesită suport 
special/specializat 

 Elaborarea programelor de 
asistență a copiilor evaluați, pe 
principiul serviciilor integrate 
de suport 

 Realizarea programelor de 
asistență 

 Monitorizarea derulării 
programelor de asistență 

 Evaluarea impactului 
asistenței copiilor 

 Actualizarea programelor de 
asistență 

 Programe de 
asistență, pe 
principii 
integrate, 
elaborate și  
agreate de 
părțile 
participante la 
proces  

 Programe de 
asistență puse în 
aplicare 

 Plan de 
monitorizare  a 
asistenței 
elaborat/aprobat 

 Evaluarea 
impactului 
efectuată 

 

 Nr. programe 
elaborate/ 
aplicate 

 Nr. copii 
asistați 

 Plan de 
monitorizare 
implementat 

 Raport de 
evaluare 
elaborat și 
prezentat 
instanțelor 
ierarhice 
pentru 
examinare și 
luare de 
decizii 

Crearea/extinde
rea rețelei de 
servicii de 
suport 
educațional și 
conexe 

 Evaluarea gradului de 
acoperire (pe comunități, 
instituții de învățămînt) cu 
servicii de suport educațional 
și conexe 

 Stabilirea necesităților 
raionului în servicii de suport 
educațional 

 Elaborarea unui plan 
perspectiv de creare a 
serviciilor de suport 
educațional, bazat pe 
necesități  

 Identificarea potențialilor 
parteneri, furnizori de servicii 

 Necesități în 
servicii de suport 
educațional 
constatate 

 Plan de creare a 
serviciilor 
elaborat/aprobat 

 Parteneri, 
furnizori de 
servicii 
identificați și 
implicați 

 Rețea de 
servicii de 
suport 
educațional 
creată și 
funcțională 

 Copii asistați 

Informarea 
copiilor și 
părinților 
privind formele 
de suport 
disponibile la 
diferite niveluri 

 Elaborarea unui Plan de 
acțiuni de informare a 
părinților și, după caz, a 
copiilor privind instituțiile, 
structurile, serviciile de suport 
existente la nivel comunitar, 

 Plan de acțiuni 
elaborat și 
implementat 

 Materiale 
informative 
produse și 
diseminate 

 Copii și părinți 
informați 
privind 
accesul la 
serviciile de 
suport 
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raional, național și accesul la 
acestea 

 Punerea în aplicare a Planului 
de acțiuni, cu participarea 
reprezentanților 
instituțiilor/organizațiilor 
abilitate 

 Publicarea/editarea de 
broșuri, leaflete, spoturi 
informative etc. și difuzarea 
acestora 

 

4 Domeniul Sustenabilitate 

 

Asumarea 
responsabilitățil
or pentru 
dezvoltarea 
educației 
incluzive 

 Delimitarea clară a nivelurilor 
de atribuții și responsabilitate 
în domeniul dezvoltării 
educației incluzive  

 Responsabilizarea factorilor 
de decizie privind asigurarea 
accesului la educație pentru 
toți copiii  

 Responsabilizarea părinților, 
reprezentanților legali pentru 
școlarizarea copiilor lor 

 Monitorizarea exercitării 
atribuțiilor și 
responsabilităților 

 Niveluri de 
atribuții și 
responsabilități 
delimitate și 
instituționalizate 

 Exercitarea 
atribuțiilor 
monitorizată 

 Responsabilita
te pentru 
sustenabilitat
ea proceselor 
asumată 

 Acces la 
educație 
asigurat 
pentru toți 
(100%) copiii 

Asigurarea 
financiară a 
dezvoltării 
educației 
incluzive  

 Estimarea, anuală, a 
necesităților în domeniul 
dezvoltării educației incluzive 

 Crearea, conform legislației în 
vigoare, a Fondului de 
educație incluzivă 

 Repartizarea alocațiilor pentru 
dezvoltarea educației incluzive 
conform necesităților 
identificate în raion și 
prioritizarea acestora 

 Identificarea surselor 
suplimentare de finanțare a 

 Necesități 
identificate 

 Fondul de 
educație 
incluzivă creat 

 Alocații 
financiare 
repartizate pe 
necesități și 
priorități 

 Surse adiționale 
de finanțare 

 Dezvoltarea 
educației 
incluzive 
asigurată 
financiar 
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proceselor de dezvoltare a 
educației incluzive 

identificate și 
valorificate  

 Transparență în 
planificarea, 
alocarea și 
gestionarea 
resurselor 
asigurată 

Asigurarea 
funcționalității/ 
durabilității 
structurilor și 
serviciilor de 
suport 
educațional și 
conexe  

 Alocarea resurselor pentru 
asigurarea funcționalității 
structurilor și serviciilor de 
suport 

 Efectuarea evaluărilor 
periodice privind eficiența, 
calitatea și impactul serviciilor 
de suport 

 

 Surse bugetare 
planificate și 
alocate 

 Controale privind 
valorificarea 
resurselor 
bugetare 
conform 
destinației 
efectuate 

 Structuri și 
servicii de 
suport 
consolidate, 
durabile 

Consolidarea 
capacității 
specialiștilor 
implicați  

 Evaluarea necesităților de 
formare a specialiștilor 
implicați în lucrul cu copiii 

 Proiectarea planurilor de 
formare a specialiștilor 

 Realizarea planurilor de 
formare continuă a 
specialiștilor în domeniul 
lucrului cu copiii cu 
CES/dizabilități  

 Necesități de 
formare 
constatate 

 Planuri de 
formare 
elaborate și 
realizate 

 Competențe în 
domeniul 
educației 
incluzive 
formate/ 
achiziționate 

 Capacități ale 
specialiștilor 
consolidate și 
nivel de 
profesionalis
m crescut  

 

5 Sensibilizare și mobilizare comunitară 

 

Sensibilizarea 
comunităților 
privind dreptul 
fiecărui copil la 
educație 

 Planificarea și realizarea 
activităților de 
mediatizare și 
sensibilizare comunitară 
privind dreptul fiecărui 
copil la educație 

 Organizarea activităților 
de diseminare a bunelor 
practici în procesul de 

 Activități 
planificate și 
realizate 

 Comunități 
sensibilizate și 
mobilizate 
pentru 
promovarea 
dreptului tuturor 
copiilor la 
educație 
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dezvoltare a educației 
incluzive 

  Organizarea 
evenimentelor, 
campaniilor de caritate 

Asigurarea 
participării 
copiilor în 
activități 
advocacy  

 Crearea grupurilor de 
promotori ai educației 
incluzive din rândul 
copiilor, cadrelor 
didactice, părinților 

 Instruirea/capacitarea 
grupurilor de promotori 
pentru  realizarea 
activităților de auto-
reprezentare, 
sensibilizare, mobilizare 

 Împuternicirea copiilor 
pentru participare în viața 
școlară și comunitară și 
promovarea propriilor 
drepturi  

 Grupuri de 
promotori create 
și capacitate 

 Activități 
advocacy 
planificate și 
realizate 

 Copii implicați în 
procesul de 
luare a deciziilor 
care îi privesc 
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Anexa 8  

Metodologia de organizare  

a Atelierului de prezentare a Hărții serviciilor educaționale și de elaborare a Planului raional 

de dezvoltare a educației incluzive 

 

Program. Etape de bază: 

 Prezentarea rezultatelor cartografierii 

 Prezentarea Metodologiei de planificare 

 Activitate în grupuri: Elaborare proiect secvențe Plan EI 

 Prezentarea proiectelor elaborate în grupuri 

Scop: 

 Elaborarea Planului raional de dezvoltare a educației incluzive în vederea asigurării 

realizării politicilor și directivelor statului în domeniu și a accesului la educație de calitate 

pentru toți copiii 

Obiective: 

 Analiza datelor cartografierii 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 necesităţilor raionului în 

domeniul educaţiei 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  

Finalitate: 

Proiectul Planului raional de dezvoltare a educației incluzive elaborat  

Cadrul general de planificare: 

 Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-

2020 

 Codul Educației 

 Strategia ”Educația 2020” 

 Obiectivele Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 
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Etapele planificării: 

1. Analiza situației în domeniul planificat 

 Starea actuală a sistemului de servicii educaționale în raion 

 Identificarea problemelor și a priorităților 

2. Fundamentarea 

 Declararea scopului  

 Formularea obiectivelor (rezultate din problemele identificate) 

3. Planificarea propriu-zisă:   

 Determinarea acțiunilor de realizat pentru atingerea obiectivelor 

 Stabilirea termenelor și responsabililor de realizare 

 Estimarea costurilor realizării acțiunilor planificate 

 Evaluarea riscurilor 

 Identificarea strategiilor de diminuare a riscurilor 

Pre-condiții planificare: 

 Conformitate cu Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova 

pentru anii 2011-2020, cu alte acte normative/de politici 

 Proces participativ, organizat de managerii de vîrf 

 Proiectarea acțiunilor clare, concrete, realizabile 

 Anticiparea și conștientizarea riscurilor 

 Coerență cu alte planuri în domeniu 

Domenii de intervenție, de planificare: 

 Asigurarea accesului la educație pentru toți copiii 

 Identificarea timpurie și referirea copiilor cu cerințe educaționale speciale 

 Crearea sistemelor de suport multidisciplinar - acordarea asistenței de către diferite 

categorii de personal de suport (cadre didactice de sprijin, psihologi școlari, logopezi, 

asistenți sociali, asistenți personali  etc.)  

 Modificarea/adaptarea infrastructurii școlare în sensul facilitării accesului copiilor cu 

dizabilități 

 Consolidarea capacităților diferitor grupuri de specialiști privind asistența copiilor cu 

CES/dizabilități 

 Educația parentală 

 Sensibilizarea opiniei publice privind incluziunea și participarea copiilor în viața 

comunității, comunicare, mediatizare  

 Monitorizare, coordonare și evaluare 
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Obiective-cadru de dezvoltare a EI pe domenii de intervenție: 

1. Asigurarea accesului la educație pentru toți copiii 

 Perfecționarea mecanismelor de evidență a copiilor 

 Identificarea timpurie a copiilor în situații de dificultate, inclusiv a celor cu CES /dizabilități  

 Evaluarea necesităților copiilor în situații de dificultate, inclusiv a celor  cu CES/ dizabilități 

 Stabilirea procedurilor clare de referire intra- și intersectorială a cazurilor copiilor în 

situații de dificultate 

 Evaluarea rețelei instituțiilor școlare și preșcolare din perspectiva accesibilității și 

identificarea barierelor în calea accesului 

 Crearea condițiilor pentru asigurarea accesului fizic în instituția educațională 

 Asigurarea condițiilor pentru încadrarea efectivă a tuturor copiilor în procesul educațional 

2. Identificarea timpurie și referirea copiilor cu cerințe educaționale speciale 

 Organizarea programelor/activităţilor de educaţie parentală, focalizate pe identificarea 

timpurie a problemelor în dezvoltarea copiilor 

 Dezvoltarea unui sistem de evaluare și diagnosticare a copiilor născuți prematur, cu masă 

mică la naștere, cu patologii perinatale 

 Dezvoltarea și aplicarea unui sistem coerent/armonizat de evaluare iniţială pe domenii de 

dezvoltare: medical/sănătate, social, psihopedagogic 

 Elaborarea unui sistem de referire a copiilor depistați cu probleme de dezvoltare în 

vederea  evaluării, identificării problemelor de dezvoltare și asistenței timpurii 

 Organizarea/consolidarea colaborării intersectoriale în domeniul intervenției timpurii 

3. Modificare/adaptarea infrastructurii școlare în sensul facilitării accesului copiilor cu 

dizabilități 

 Evaluarea infrastructurii instituțiilor de învățămînt în vederea asigurării accesibilității 

pentru copiii cu dizabilități 

 Elaborarea şi punerea în aplicare a unui plan complex de investiții capitale  de proiectare, 

finanțare şi efectuare a lucrărilor de accesibilizare a infrastructurii instituțiilor de 

învățămînt și de dotare cu mobilier adaptat conform necesităților copiilor 

 Evaluarea periodică a bazei tehnice, materiale și didactice a instituțiilor de învățămînt în 

scopul modernizării continue a acesteia 

4. Consolidarea capacităților diferitor grupuri de specialiști privind asistența copiilor cu 

CES/dizabilități 

 Identificarea necesităților de formare profesională în domeniul evaluării și asistenței 

copiilor cu CES/dizabilități 
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 Elaborarea planului raional de formare profesională 

 Instruirea specialiștilor în domeniul educației incluzive în baza planului de formare 

profesională 

5. Educația parentală 

 Evaluarea familiilor cu copii cu dizabilități și identificarea necesităților acestora  

 Elaborarea și implementarea planurilor individuale de asistență pentru familiile copiilor 

cu dizabilități 

 Consiliere individuală şi de grup, proiectată și realizată la nivel de instituție 

școlară/preșcolară, în alte contexte adecvate, de către specialiști  în domeniu 

 Dezvoltarea capacităților parentale de îngrijire, educare, dezvoltare armonioasă, 

orientare profesională a copiilor etc.  

 Implicarea părinților în planificarea și desfășurarea procesului PEI 

 Participarea părinților, în comun cu specialiștii, la organizarea diferitor activități cu copiii: 

jocuri,  evenimente culturale, spectacole, excursii etc.  

 Implicarea părinților în activitățile de asistență a copiilor 

6. Crearea sistemelor de suport multidisciplinar - acordarea asistenței de către diferite 

categorii de personal de suport (cadre didactice de sprijin, psihologi școlari, logopezi, 

asistenți sociali, asistenți personali etc.)  

 Precizarea și delimitarea responsabilităților organizațiilor/ instituțiilor cu atribuții în 

domeniul asistenței copiilor 

 Stabilirea formelor de suport/asistență pentru copii cu CES/dizabilități  

 Crearea/extinderea rețelei de servicii de suport educațional și conexe 

 Asigurarea funcționalității/ durabilității structurilor și serviciilor de suport educațional și 

conexe  

 Consolidarea capacității specialiștilor implicați  

 Crearea, asigurarea dialogului permanent între toți subiecții relevanți. Implicarea 

părinților 

7. Comunicare, mediatizare și sensibilizare comunitară 

 Elaborarea și editarea materialelor informative cu referire la identificare, referirea și 

asistența copiilor cu CES/dizabilități 

 Informarea copiilor și părinților privind formele de suport disponibile la diferite niveluri 

 Sensibilizarea și implicarea comunităților în asigurarea dreptului fiecărui copil la educație 

 Asigurarea participării copiilor în viața comunității  

 



 
Raportul final al Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

 

215 
 

8. Monitorizare, coordonare și evaluare 

 Elaborarea şi menținerea bazei de date privind evidenţa copiilor cu dizabilități/CES 

 Stabilirea mecanismelor de monitorizare/evaluare a realizării proceselor de dezvoltare a 

educației incluzive la nivel raional (și a Planului raional de dezvoltare a educației incluzive) 

 Stabilirea modalităților (forme, periodicitate) de raportare privind mersul realizării 

Planului raional de dezvoltare a educației incluzive  

Grupuri-țintă în planificare: 

 Toți copiii 

 Copiii cu CES, inclusiv cei cu dizabilități: 

o de 0-6(7) ani 

o de 7-16 ani 

o de 17-18 ani 

Niveluri de planificare  

Analiză și stabilire de necesități din perspectiva serviciilor educaționale, non-educaționale 

(furnizate în instituția de învățămînt) și conexe (sociale și medicale), structurate în: 

 Generale, ale raionului 

 Comunitare, ale localității 

 Instituționale, ale școlii, grădiniței 

 Individuale, ale copilului și familiei 

Grupuri de lucru/de planificare 

 

Copii de 0-7 ani: 

 Inspector educație preșcolară DE 

 Pedagog educație preșcolară, psiholog, psihopedagog SAP 

 Directori, metodiști instituții preșcolare 

 Specialiști din asistență/protecție socială și sănătate  

 Specialist finanțe 

 Primari/secretari primării 

 Părinți 
 

Copii de 7-16 ani: 

 Inspectori, metodiști DE 

 Pedagog învățămînt primar și secundar,  psiholog, psihopedagog SAP 

 Directori, președinți CMI, cadre de sprijin, psihologi școlari instituții școlare 

 Specialiști din asistență/protecție socială și sănătate  

 Specialist finanțe 

 Primari/secretari primării 
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 Părinți 
 

Copii de 17-18 ani: 

 Inspectori DE 

 Psiholog, psihopedagog SAP 

 Directori, președinți CMI, cadre de sprijin, psihologi școlari instituții școlare 

 Specialiști din asistență/protecție socială și sănătate  

 Primari/secretari primării 

 Specialist finanțe 

 Responsabil Direcția Tineret 

 Primari/secretari primării 

 Părinți 
 

Metode de lucru: 

 Utilizarea datelor din Harta serviciilor educaționale a raionului 

 Utilizarea datelor validate prin studii și cercetări internaționale. De ex.: 

o 15 la sută din populația globului pămîntesc  sunt persoane cu dizabilități  

o 10% - cu dizabilități intelectuale 

 Formularea ipotezelor în planificare. De ex.:  

o Anual, intră în clasa I sau în grădinițe X copii 

o Anual, X cadre de conducere și X  cadre didactice vor fi formați în domeniul lucrului cu 

copiii cu dizabilități 

 Calificarea ipotezelor/celor planificate drept estimări (fără a pretinde că este un 

număr/fapt/cost exact) 

 ”Atașarea” celor proiectate de un domeniu (educație, asistență socială, administrație 

locală)  și de un nivel (raional, comunitar, instituțional) 

 Estimarea resurselor necesare pentru realizarea activităților planificate: 

o financiare 

o umane 

o de timp 

o spații (după caz) 

o alte (de ex., mijloace de transport) 

 Alte metode 
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Matrice de planificare   
 

1. Asigurarea accesului 

Probleme, necesități 
identificate 

Acțiuni pt. soluționarea 
problemelor 

Resurse necesare 

financiare umane materiale, 
altele 

  

 

   

2. Crearea sistemelor de suport multidisciplinar 

Necesități 
identificate 

Servicii, activități, 
programe de suport 

proiectate 

Personal necesar 
(tipologie, nr. 

unități, costuri) 

Alte resurse (spații, 
echipamente, 
materiale etc.) 

 

 

   

3. Comunicare, mediatizare și sensibilizare comunitară 

Grup/grupuri -/țintă Acțiuni  Resurse necesare 

de 
comunicare 

materiale, 
financiare 

umane 

  
 
 

   

 

4. Monitorizare, coordonare și evaluare 

Acțiuni Instituții implicate Proceduri de 
raportare 

Proceduri de 
monitorizare a 

executării deciziilor 

   

 

 

5. Matricea riscurilor 

Riscuri potențiale (interne și 
externe) 

Strategii de reducere a 
riscurilor 

Resurse implicate 

 

 

  

* Fiecare grup de lucru va lucra pe fiecare din cele 5 matrice  
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Structura propusă a Planului raional EI 

Preambul: 

 Analiza serviciilor educaționale furnizate la nivel de raion (sumarul Hărții serviciilor 

educaționale) 

 Puncte forte, puncte slabe, riscuri și oportunități 

 Priorități în dezvoltarea educației incluzive la nivel raional 

 Resurse (umane, financiare, materiale) necesare pentru implementarea Planului raional 

de dezvoltare a educației incluzive 

Plan de dezvoltare a educației incluzive în raion pentru anii 2015-2020: 

Nr. 
crt. 

Activități  Termene 
de 

realizare  

Costuri/ 
Surse 

Instituții 
responsabile 

Parteneri  Indicatori 
de rezultat 

Obiectiv: 

1.       

2.       

Plan anual de acțiuni (2015/2016): 

Nr. 
crt. 

Acțiuni Termene de 
realizare 

Costuri Responsabili Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv: 

1.      

2.      

 

Rezultate scontate 

 Proceduri de  identificare, înrolare și asistență a copiilor stabilite 

 Servicii de suport durabile și de calitate identificate 

 Rentabilitate și impact pozitiv al investițiilor asigurate 

 Progrese și performanțe în dezvoltarea copiilor înregistrate   
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Anexa 9 

Programul Atelierului  

de planificare strategică a dezvoltării educației incluzive la nivel raional 

Nr. 
crt. 

Activități  Durata Participanți Note, comentarii 

Ziua I. Prezentarea rezultatelor cartografierii și obiectivelor EI la nivel raional 

1.  Prezentarea rezultatelor 
cartografierii – Harta serviciilor 
educaționale a raionului 

1h Vicepreședinte, șefi 
DE, SAP, DAS, DF, 
primari, directori de 
școli și grădinițe, 
practicieni – 15 
persoane 

Prezentare făcută de 
coordonatorul de 
Proiect 

2.  Discuții privind rezultatele 
cartografierii și principalele 
necesități constatate  

30 min. Activitate interactivă 
pe rezultatele 
distribuite anticipat 
participanților (cu cel 
puțin 3 zile pînă la 
desfășurarea 
Atelierului) 

3.  Prezentarea obiectivelor 
activității de planificare a 
dezvoltării EI în raion 

10 min. Se va prezenta 
Programul atelierului, 
etapele de parcurs, 
finalitățile  

4.  Prezentarea Metodologiei de 
planificare 

 

45 min. 

 

Prezentare făcută de 
coordonatorul de 
Proiect pe materialele 
elaborate anticipat 

5.  Constituirea grupurilor de lucru 
pentru elaborarea Planului 
raional de implementare a 
Programului de dezvoltare a 
educației incluzive în Republica 
Moldova pentru anii 2011-2020  

10 min. Reprezentanți DE, 
SAP, DAS, DF, 
directori de școli și 
grădinițe, 
practicieni,  
primari/secretari ai 
primăriilor 

Grupuri de lucru 
constituite pe 
principiul categoriilor 
de vîrstă ale 
grupurilor de copii-
țintă: 

 0-7 ani 
 7-16 ani 
 16-18 ani 

Structură similară a 
grupului, ca 
reprezentare  

6.  Precizarea sarcinilor grupurilor 10 min. Grupurile constituite Explicații tehnice 
privind modalitatea 
de lucru în grup 
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7.  Activitatea în grupuri de lucru, 
conform Metodologiei de 
planificare 

2 h Reprezentanți DE, 
SAP, DAS, DF, 
directori de școli și 
grădinițe, practicieni 
primari/secretari ai 
primăriilor 

 

Ziua II. Elaborarea Planului raional EI 

8.  Continuarea activității în 
grupuri de lucru:  Planificarea 
activităților în scopul dezvoltării 
EI la nivel raional 

5 h Reprezentanți DE, 
SAP, DAS, DF, 
directori de școli și 
grădinițe, practicieni 
primari/secretari ai 
primăriilor 

 

Ziua III. Prezentarea proiectelor de activități pe domenii 

9.  Prezentarea rezultatelor 
activităților în grup 

1h 30 
min. 

Vicepreședinte, șefi 
DE, DAS, DF, primari, 
membrii grupurilor 
de lucru 

Prezentarea 
activităților fiecărui 
grup (cîte 30 min.), cu 
analiză în vederea 
excluderii 
suprapunerilor, 
dublărilor sau a 
domeniilor 
neacoperite  

10.  Mecanisme de finanțare a 
dezvoltării EI la nivel raional și 
instituțional. Recomandări 
generale 

1 h Vicepreședinte, șefi 
DE, DAS, DF, primari, 
membrii grupurilor 
de lucru 

Prezentare făcută de 
expertul financiar 

Mecanisme elaborate 
anticipat, prezentate 
și discutate în cadrul 
Atelierului 

11.  Discuții finale. Concluzii. 
Prezentarea pașilor următori 

1 h Vicepreședinte, șefi 
DE, DAS, DF, primari, 
membrii grupurilor 
de lucru 

Discuții moderate de 
vicepreședintele 
raionului și 
coordonatorul de 
Proiect 

Agenda Atelierului  

de planificare strategică a dezvoltării educaţiei incluzive la nivel raional 

Ziua I. Prezentarea rezultatelor cartografierii și obiectivelor EI la nivel raional 

09.30 – 10.00 Înregistrarea participanților  

10.00 – 11.00 Prezentarea rezultatelor cartografierii – Harta serviciilor educaționale a raionului 



 
Raportul final al Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

 

221 
 

11.00 – 11.20 Pauză de cafea 

11.20 – 11.50 Discuții privind rezultatele cartografierii și principalele necesități constatate 

11.50 – 12.00 Prezentarea obiectivelor activității de planificare a dezvoltării EI în raion 

12.00 – 12.45 Prezentarea Metodologiei de planificare 

12.45– 13.00 Constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea Planului raional de implementare 
a Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 
2011-2020  

Precizarea sarcinilor grupurilor 

13.00 – 14.00 Prînz 

14.00 – 15.00 Activitatea în grupuri de lucru, conform Metodologiei de planificare 

15.00 – 15.20 Pauză de cafea 

15.20 – 16.20 Continuarea activităţii în grupuri de lucru, conform Metodologiei de planificare 

16.20 – 16.30 Discuții finale 

Ziua II. Elaborarea Planului raional EI 

10.00 – 11.00 Continuarea activității în grupuri de lucru:  Planificarea activităților în scopul 
dezvoltării EI la nivel raional 

11.00 – 11.20 Pauză de cafea 

11.20 – 13.00 Continuarea activității în grupuri de lucru:  Planificarea activităților în scopul 
dezvoltării EI la nivel raional 

13.00 – 14.00 Prînz 

14.00 – 15.20 Continuarea activității în grupuri de lucru:  Planificarea activităților în scopul 
dezvoltării EI la nivel raional 

15.20 – 15.40 Pauză de cafea 

15.40 – 16.40 Continuarea activității în grupuri de lucru:  Planificarea activităților în scopul 
dezvoltării EI la nivel raional 

16.40 – 16.50 Discuții finale 

Ziua III. Prezentarea proiectelor de activități pe domenii 

09.00 – 10.30 Prezentarea rezultatelor activităților în grup 

10.30 – 11.00 Pauză de cafea 

11.00 – 12.00 Mecanisme de finanțare a dezvoltării EI la nivel raional și instituțional. Recomandări 
generale 

12.00 – 13.00 Discuții finale. Concluzii. Prezentarea pașilor următori 

13.00 – 14.00 Prînz 
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Anexa 10 

CHESTIONAR  
de evaluare a Atelierului de planificare strategică a dezvoltării EI la nivel raional 

 
Vă rugăm să evaluaţi activitatea, marcând/ bifând unul dintre răspunsuri. Chestionarul este anonim şi nu 

este necesar să-l semnaţi 
 

Atelier de prezentare a Hărții serviciilor educaționale și de elaborare a Planului raional de dezvoltare a 

educației incluzive 
 
Proiectul ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”,  finanțat de Banca Mondială,  
administrat de FISM și implementat de Lumos Foundation Moldova 

  
24 martie - 21 mai 2015 

 

1. Înţelegere 
În ce măsură aţi înţeles informația prezentată? 

1 2 3 4 

deloc în măsură mică/ parţial bine foarte bine 
 

2. Relevanţă 
Cât de relevantă este informația prezentată pentru activitatea de planificare? 

1 2 3 4 

deloc în măsură mică suficient pe deplin/ în totalitate 
 

3. Utilitate 
Cât de utilă este informația prezentată.? 

1 2 3 4 

inutilă puţin  utilă utilă foarte utilă 
 

4. Conţinut 
Cum apreciaţi conţinutul activității? 

1 2 3 4 

nesatisfăcător satisfăcător bun foarte bun 
 

5. Metode de lucru în Atelier 
Cum apreciaţi metodele de lucru utilizate? 

1 2 3 4 

nesatisfăcătoare satisfăcătoare eficiente foarte eficiente 
 

6. Formatori 
Cum apreciaţi prestaţia formatorilor? 

1 2 3 4 

nesatisfăcătoare satisfăcătoare bună foarte bună 
 

7. Organizare 
Cum apreciaţi modul de organizare a activităţii de planificare? 

1 2 3 4 

nesatisfăcător satisfăcător bun foarte bun 
 

8. Date personale 
 

Domeniu de activitate  

1 2 3 4 5 

educație asistenţă socială sănătate administraţie publică altceva (indicați) 
 

Vechime în domeniu (ani) 

1 2 3 4 

0 - 5 6  - 15 16  -  25 peste 25 
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Anexa 11 

Lista de activităţi necesar a fi  întreprinse 
pentru identificarea timpurie a dizabilităților şi referirea copiilor cu CES 

Identificarea şi referirea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale este un demers complex care 

impune implicarea, participarea mai multor instituţii, organizaţii cu atribuții directe sau indirecte 

în problematica copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Identificarea timpurie necesită un 

model/formă de coordonare colectivă între sectoarele sănătății, educație și servicii sociale, și 

încurajează conlucrarea ca un sistem multidisciplinar de identificare, evaluare și asistență. 

Din experienţă, se cunoaşte că vîrsta la care se face pentru prima dată identificarea copilului cu 

CES variază de la primul an de viaţă pînă la primii ani de şcolarizare în treapta primară şi poate 

ajunge chiar şi  pînă la vîrsta adolescenţei. Momentul identificării cerințelor educaționale 

individuale ale copilului depinde de vîrsta la care au apărut problemele de dezvoltare ale copilului 

și de perioada identificării acestora, ceea ce este determinat de  accesul copilului la servicii și de 

nivelul de competență al specialiștilor.  

De obicei, la vîrstele anterioare celei preşcolare, sunt identificaţi copiii ale căror manifestări de 

ordin intelectual, afectiv, fizic şi relaţional/social sunt mai evidente, accentuate, severe. Odată cu 

includerea copilului în grădiniţă, sunt identificate şi deficienţele, cerinţele educaţionale speciale 

moderate şi mai uşoare. 

Identificarea şi referirea cît mai timpurie a cerinţelor educaţionale speciale oferă şanse mai 

mari pentru remedierea lor şi creşterea calităţii vieţii copilului. 

Prezenta listă de activităţi oferă oportunitatea de a construi pe puncte forte, valori şi  principii 

comune un mecanism/formă de colaborare între profesioniştii care lucrează în sectoarele 

sănătății, servicii sociale şi educație. Angajamentul comun va facilita identificarea timpurie a 

copiilor cu CES şi ulterior asistenţa acestora. 

În acest cadru, lista de activităţi se referă la: 

1. Copiii cu vîrste cuprinse între 0-18 ani, care atestă necesităţi semnificative suplimentare în 

aspect de sănătate, asistenţă socială/mediu social, educaţie, diferite decît cele impuse de 

mediul general. 

2. Familia copiilor cu CES 

3. Structuri și instituţii:  

 Instituțiile de asistență medicală: Oficiul/centrul medicilor de familie, maternitățile, 

spitalele/secțiile pediatrice, etc.; 

 Instituţiile de învăţămînt preşcolar/grădiniţele; 

 Instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general,; 

 Serviciul de asistenţă psihopedagogică; 

 Instituțiile de asistență socială. 
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Activităţi pentru identificarea timpurie a dizabilităților şi referirea copiilor cu CES:  

1. Organizarea programelor/activităţilor de educaţie parentală: Şcoala părinţilor, pentru 

informarea, pregătirea şi creşterea gradului de implicare şi responsabilizare acestora pentru 

situaţia propriului copil. Părinţii vor fi ajutaţi: 

 să identifice eventuale probleme de dezvoltare a copilului; 

 să declare cerinţele educaţionale, dizabilitatea copilului; 

 să refere către structurile, instituţiile competente situaţia; 

 să comunice cu persoanele/profesioniştii din cadrul structurilor, instituţiilor abilitate, 

competente în domeniu; 

 să cunoască structurile competente, rețeaua de servicii prestate de  structurile respective 

şi modalitatea de accesare a acestor servicii; 

 să se implice direct şi constant în soluţionarea situaţiei propriului copil; 

 să monitorizeze calitatea serviciilor prestate. 

2. Dezvoltarea unui sistem de evaluare și diagnosticare standard a copiilor născuți prematur, cu 

masă mică la naștere, cu patologii perinatale, în vederea identificării precoce a eventualelor 

dizabilități/deficiențe în dezvoltarea acestora. 

3. Dezvoltarea/îmbunătăţirea unui sistem coerent/armonizat de evaluare iniţială pe domenii de 

dezvoltare: medical/sănătate, social, psihopedagogic, realizat de către medicul de 

familie/asistentul medical, asistentul social comunitar, educatori/cadre didactice din 

instituţiile preşcolare, comisia multidisciplinară intraşcolară – instituţiile învăţămînt primar şi 

secundar general. 

4. Elaborarea unui sistem de referire a copiilor depistați cu probleme de dezvoltare în vederea  

evaluării complexe, identificării problemelor de dezvoltare și planificării activităților de 

intervenție timpurie. 

5. Elaborarea şi menținerea bazei de date privind evidenţa copiilor cu dizabilități/CES.  

6. Organizarea/consolidarea şedinţelor, meselor rotunde intersectoriale de: 

 planificare, stabilire a priorităţilor pe termen scurt, mediu; 

 coordonare/sincronizare a acţiunilor comune în vederea identificării şi referirii timpurii a 

copiilor cu  cerinţe educaţionale speciale; 

 monitorizarea activităților realizate și a impactului acestora; 

 raportare. 

7. Organizarea activităților de consolidare a capacităților pentru diferite grupuri de specialiști 

(separat și intersectorial) privind identificarea şi referirea copiilor cu CES: 

 Elaborarea materialelor de instruire cu privire la evaluarea iniţială/identificarea şi 

referirea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, a altor instrumente, materiale de 

suport și informative etc.;  

 Organizarea de mese rotunde, seminare, alte forme de instruire, cu participare 

intersectorială, conferinţelor anuale la nivel raional; 
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 Organizarea de către instituţiile publice şi societatea civilă a  campaniilor de informare 

(periodică), conștientizare şi/sau sensibilizare privind importanţa/necesitatea identificării 

şi referirii timpurii a  copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

8. Elaborarea și editarea materialelor informative cu referire la identificare, referirea și 

asistența timpurie a necesităților copiilor cu CES. 

 Pliante, broşuri;  

 Ghiduri.  
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Anexa 12 

Recomandări generale 
privind activitățile necesare pentru modificarea infrastructurii școlare în sensul asigurării 

accesului copiilor cu dizabilități 

Activități de bază: 

1. Evaluarea infrastructurii instituțiilor de învățămâînt în vederea determinării accesibilității 

acesteia pentru copiii cu dizabilități 

2. Elaborarea şi punerea în aplicare a unui plan complex de investiții capitale  de proiectare, 

finanțare şi efectuare a lucrărilor de accesibilizare a infrastructurii instituțiilor de 

învățămînt și de procurare a mobilierului adaptat, a altor dotări conform necesităților 

copiilor. 

3. Evaluarea periodică a bazei tehnice, materiale și didactice a instituțiilor de învățămînt în 

vederea modernizării acesteia. 

Aspecte de evaluat/modificat/adaptat: 

1. Spațiile exterioare: 

 drumuri de acces către instituția de învățămînt 

 pante (rampe) de acces în clădirea instituției, cu parametri tehnici conform normativelor 

în vigoare:  

o lungime maximă – 5000 mm 

o lățime minimă – 1200 mm 

o unghi – 1:60 

o balustrade de ambele părți la 100 mm de la marginea rampei; înălțimea balustradei - 

100 cm pentru adulți și 70 cm pentru copii (se păstrează ambele înălțimi) 

o spațiu/platformă de debarcare/ 1500 mm de la rampă pînă la ușă și 1200mm de la 

finisarea rampei la coborîre/ aterizare 

 scări/trepte: 

o suprafața netedă, antiderapantă, strat de uzură abraziv, rezistent la acțiuni verticale( 

baston, cîrje) 

o nr. maxim de trepte – 10 

o lățimea (adîncimea) fiecărei trepte – 30 cm 

o înălțimea fiecărei trepte 13-15cm  

 parcare: 

o spațiu acoperit la intrarea în școală 

o suprafață pavată, netedă, antiderapantă 

o înălțimea  2200mm- 2600 mm 

o lățimea  minimă 3600 mm 

o lungimea 5800 mm – 6600 mm 

 

 



 
Raportul final al Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

 

227 
 

2. Uși, interioare și exterioare: 

 lățime 900 mm deschidere/golul 

 înălțimea 2100 mm 

 montare/reatîrnare  pentru a putea fi  deschise din interior  spre exterior și  vice–versa 

 furnitură: mînere situate la  înălțimea între 0,90 m și 1,00 m de la suprafața podelei; 

profilul mânerelor -  tubular cu diametrul de 45-55 mm; balamale cu închidere pe două 

direcții 

 plăci anti-lovitură, fixate între 30-40cm în înălțime în partea de jos a ușii, necesare pentru 

protejarea ușii 

 la ușile din interior – ferestre mici pentru a permite utilizatorilor să vadă traficul din sens 

opus 

 culoarea ușilor interioare - în contrast cu pereții (cerință obligatorie pentru tulburările 

senzoriale) 

3. Ferestre  

 înălțime –  1400 mm 

 lățime –  1800 mm 

 pervaz robust, rezistent la acțiuni verticale: 

o înălțimea nu trebuie să depășească 810 mm de la podea  

o lungimea 130 cm 

o lățimea/adîncimea - 30 cm 

o grosimea 3 cm  

 furnitura - standard 

4. Spații interioare 

 Cerințe generale:  

o coridoare/holuri cu lățimea de 1,800 m, pentru a asigura accesul a 2 cărucioare cu 
trecere/circulație în sens opus sau întoarcerea/rotirea unui cărucior (cerc de 1800 
mm) 

o acces asigurat în toate spațiile; evitate unghiurile posibile; zone iluminate 

o bare de sprijin de-a lungul holurilor și în spațiile comune: cantină, bloc sanitar. Barele 
se instalează orizontal, pe întreaga lungime,  pe ambele părți ale spațiilor/suprafețelor 
de circulație ale copiilor 

o bare de sprijin: 

- diametru: 45-50mm 
- material dur, rezistent, neted, dar nu alunecos  

o praguri eliminate/acoperite 
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o dușumele cu suprafața netedă, antiderapantă, cu strat de uzură rezistent la acțiuni 
verticale (roțile cărucioarelor, bastoane, cîrje). De suprafețe de podea strălucitoare 
care pot produce reflecții și efectul de orbire și pot confuza persoanele care suferă de 
tulburări vizuale 

o conductele/țevile acoperite/ascunse (în perete sau cutie specială), pentru a nu crea 
bariere și/sau a provoca provocă traume/prejudicii 

o întrerupătoare – fixate la 1000mmm de la podea 

o în cazul edificiilor cu etaj(e) – dotarea cu lift 

 Centru de Resurse pentru Educația Incluzivă: 

o Spațiu special, compact, destinat activităților de suport educațional pentru copiii cu 
CES, alcătuit din: 

- sală polivalentă (pentru lucrul cu copiii cu incluziune parțială, care nu pot 
frecventa toate lecțiile pe întreaga durată a lor, pregătirea temelor pentru acasă, 
terapii cognitive, ergoterapie, ludoterapie, lucrul la calculator etc.) 

- sala/cabinetul psihologului (pentru consiliere individuală și de grup cu copiii, 
cadrele didactice, părinții) 

- sala/cabinetul cadrului didactic de sprijin/coordonatorul Centrului: păstrarea 
documentației Centrului, dosarelor copiilor asistați, portofoliilor copiilor 

- sala/cabinetul pentru evaluare și terapii logopedice 

o Toate sălile accesibile pentru copiii cu dizabilități 

 Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități 

o preferabil, în proximitatea CREI 

o cu bare de sprijin 

o cu chiuvetă accesibilă copiilor în cărucioare: mărime medie, fixată sigur de perete la 
înălțimea de 800 mm, ajustabilă la diferite înălțimi 

o robinete cu manetă scurtă, flexibilă, ușor de manevrat, cu markeri  de temperatură 

o wc standard, înălțime - 400 mm,  bară-mîner de sprijin suplimentar de tipul spatulă 
mare cu lungimea 800 mm, montată pe peretele adiacent  

 

5. Mobilier accesibil, adaptat pentru copiii cu dizabilități 

 masă/bancă (cu scaun) cu poziționare specială 

 mese rotunde/ovale 

 scaune speciale, ajustabile 

 fotolii ajustabile 

6. Sisteme de protecție antiincendiară, de ventilare, de alarmă etc. funcționale 
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Anexa 13 

PROGRAM 

de formare continuă în domeniul educației incluzive 

Introducere  

Odată cu aprobarea de către Guvern a Programului de dezvoltare a educației incluzive în 

Republica Moldova pentru anii 2011-2020, autoritățile naționale și sistemul național de educație 

și-au asumat angajamentul de a se ralia politicilor internaționale și de asigura reformarea și 

adaptarea continuă a sistemului de educație la diversitatea copiilor și cerințele specifice ce 

decurg din aceasta. 

Aceste angajamente reclamă personalului din învățămînt reconsiderarea abordărilor și 

tehnologiilor educaționale astfel ca să se țină cont de potențialul, capacitatea de participare și 

necesitățile specifice ale copiilor. Noile realități educaționale impun crearea de noi structuri și 

servicii de suport educațional (sau restructurarea celor existente), instituirea de noi funcții 

didactice care să asigure asistența necesară, calitativă și calificată, pentru copiii cu probleme de 

învățare.   

În aceste procese este important și crucial ca toți subiecții implicați de la diferite niveluri de 

decizie și execuție în cadrul sistemului de învățămînt să dețină competențele necesare pentru 

organizarea și realizarea procesului educațional în baza noii paradigme, numite educație 

incluzivă. Inspectorii și metodiștii de la nivel raional, conducătorii instituțiilor școlare și 

preșcolare, cadrele didactice trebuie să devină promotori ai noilor abordări în educația copiilor 

cu cerințe speciale, astfel ca nici un copil să nu fie exclus din mediul de învățare comun. Pentru 

realizarea acestui deziderat, toate categoriile de specialiști urmează a fi instruiți continuu, fiind 

aplicate programe de formare recurentă care abordează subiecte generale din domeniul 

educației incluzive, dar și programe de specialitate, necesare pentru dezvoltarea practicilor 

incluzive curente. 

În acest scop, se propune Programul de formare continuă în domeniul educației incluzive, 

destinat managerilor școlari, membrilor echipelor multidisciplinare intrașcolare, cadrelor 

didactice de predare, cadrelor didactice de sprijin, psihologilor școlari. 

Parcurgerea programului presupune achiziționarea de către cei formați a următoarelor 

competențe de bază: 

- cunoașterea și aplicarea principalelor documente de politici și acte legislative, concepții, 

principii  în domeniul educației incluzive; 

- realizarea planificării strategice și curente a dezvoltării educației incluzive; 

- argumentarea necesității instituirii structurilor școlare și a funcțiilor didactice de suport 

educațional; 

- cunoașterea particularităților de dezvoltare a copilului cu cerințe educaționale speciale; 
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- organizarea activității/ elaborarea, realizarea, monitorizarea, actualizarea planului 

educațional individualizat (procesul PEI), adaptărilor curriculare pentru copiii cu cerințe 

educaționale speciale incluși în învățămîntul general; 

- utilizarea tehnologiilor educaționale relevante în asistența individualizată a copiilor cu 

cerințe educaționale speciale; 

- manifestarea atitudinilor și percepțiilor corecte privind educația incluzivă și cultivarea 

acestora și altor persoane; 

- colaborarea cu subiecți relevanți în procesul organizării, realizării și monitorizării 

proceselor derulate în contextul dezvoltării educației incluzive; 

- promovarea educației incluzive în instituție, in comunitate și în societate. 

Programul este structurat în două module de bază a cîte 10 ore fiecare:  

 Modulul I. Unități de conținut comune pentru toate categoriile de specialiști; 

 Modulul II. Unități de conținut specializate. 

Structura Programului 

Modulul I 

Nr. 

crt. 

Unități de conținut Nr. ore  

1.  Cadrul conceptual și legislativ de dezvoltare a educației incluzive 1 

2.  Particularități de dezvoltare a copiilor 2 

3.  Cerințe educaționale speciale 1 

4.  Suportul educațional. Structuri și serviciu de suport la diferite niveluri 2 

5.  Abordarea individualizată în contextul educației incluzive 2 

6.  Asistența metodologică în contextul educației incluzive 1 

7.  Dezvoltarea parteneriatelor în procesul promovării educației incluzive 1 

Total ore: 10 

Modulul II 

Inspectori, metodiști din cadrul Direcției Educație 

Nr. 

crt. 

Unități de conținut Nr. ore  

1.  Managementul educației incluzive 1 

2.  Planificarea strategică a dezvoltării educației incluzive 2 

3.  Asistența metodologică, monitorizarea structurilor, serviciilor de suport 2 

4.  Monitorizarea procesului PEI 2 
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5.  Atribuții în contextul evaluării finale/certificării copiilor cu PEI 1 

6.  Planificarea resurselor pentru dezvoltarea EI la nivel raional 2 

Total ore: 10 

 

Modulul II 

Specialiști SAP 

Nr. 

crt. 

Unități de conținut Nr. ore  

1.  Serviciul de asistență psihopedagogică (SAP): misiune, atribuții, 
responsabilități 

1 

2.  Managementul SAP 1 

3.  Domenii de dezvoltare a copiilor. Stadii de dezvoltare. Particularități de 
vîrstă. Particularități individuale. 

1 

4.  Particularități de dezvoltare a copiilor cu CES. Întîrzieri în dezvoltare. 
Tulburări de dezvoltare. Dizabilități 

2 

5.  Evaluarea complexă a dezvoltării copilului 2 

6.  Asistența psihopedagogică a copiilor cu CES 2 

7.  Planificarea și organizarea asistenței metodologice pentru diferite categorii 
de specialiști 

1 

Total ore: 10 

Modulul II 

Conducători de instituții de învățămînt  

Nr. 

crt. 

Unități de conținut Nr. ore  

1.  Managementul educației incluzive. Managementul schimbării 1 

2.  Planificarea dezvoltării instituționale în baza principiilor EI 2 

3.  Evaluarea necesităților și crearea/dezvoltarea structurilor, serviciilor 

instituționale de suport. Relația cu structurile/serviciile raionale și cele 

comunitare 

1 

4.  Evaluarea necesităților și instituirea posturilor de personal de suport 1 

5.  Proiectarea și monitorizarea realizării procesului educațional din 

perspectiva EI 
2 
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6.  Evaluarea necesităților și realizarea adaptărilor rezonabile pentru 

asigurarea accesului tuturor copiilor 
1 

7.  Dezvoltarea parteneriatelor comunitare socio-educaționale 1 

8.  Asigurarea financiară a dezvoltării EI la nivel de unitate de învățămînt 1 

Total ore: 10 

 

Modulul II 

Președinți și membri CMI 

Nr. 

crt. 

Unități de conținut Nr. ore  

1.  Comisia multidisciplinară intrașcolară (CMI): misiune, atribuții, 
responsabilități 

1 

2.  Planificarea activității CMI 1 

3.  Domenii de dezvoltare a copiilor. Particularități de vîrstă. Particularități 
individuale 

1 

4.  Particularități de dezvoltare a copiilor cu CES: întîrzieri în dezvoltare, 
tulburări de dezvoltare, dizabilități 

2 

5.  Evaluarea inițială dezvoltării copilului. Referirea către SAP 2 

6.  Procesul PEI 2 

7.  Monitorizarea și asistența metodologică a structurilor/serviciilor 

instituționale de suport 
1 

Total ore: 10 

Modulul II 

Cadre didactice  

Nr. 

crt. 

Unități de conținut Nr. ore  

1.  Atribuțiile instituției de învățămînt din perspectiva educației incluzive. Rolul 
cadrelor didactice 

1 

2.  Managementul clasei. Managementul lecției  1 

3.  Particularități de dezvoltare a copiilor. Cerințe educaționale speciale 1 

4.  Abordarea individualizată a copiilor cu CES. Procesul PEI. Suportul 
educațional la lecție  

2 

5.  Tehnologii didactice incluzive 1 
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6.  Particularități de asistență a copiilor (cazuri specifice: dificultăți de învățare, 
tulburări de comportament, tulburări de limbaj,  dizabilități fizice, 
dizabilități senzoriale) 

1 

7.  Adaptarea materialelor didactice  1 

8.  Cooperarea cu cadrul didactic de sprijin și alți specialiști din instituție și din 
afara acesteia 

1 

9.  Colaborarea cu părinții 1 

Total ore: 10 

 

Modulul II 

Cadre didactice de sprijin 

Nr. 

crt. 

Unități de conținut Nr. ore  

1.  Atribuțiile instituției de învățămînt din perspectiva educației incluzive. Rolul 
cadrului didactic de sprijin 

1 

2.  Particularități de dezvoltare a copiilor. Cerințe educaționale speciale 1 

3.  Abordarea individualizată a copiilor cu CES. Procesul PEI. Programul 
individualizat de asistență 

1 

4.  Tehnologii de suport educațional 1 

5.  Planificarea activității cadrului didactic de sprijin. Documentația 1 

6.  Particularități de asistență a copiilor (cazuri specifice: dificultăți de învățare, 
tulburări de comportament, tulburări de limbaj,  dizabilități fizice, 
dizabilități senzoriale) 

1 

7.  Strategii de organizare a activităților de suport educațional pentru copiii cu 
CES în timpul lecțiilor 

1 

8.  Coordonarea CREI. Asistența copiilor în CREI 1 

9.  Modalități de elaborare/adaptare a materialelor didactice pentru copiii cu 
CES 

1 

10.  Cooperarea cadrului didactic de sprijin cu cadrele didactice de predare, cu 
alți specialiști din școală.  Cooperarea cu structuri și responsabili din afara 
instituției de învățămînt. Colaborarea cu părinții 

1 

Total ore: 10 
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Modulul II 

Psihologi școlari 

Nr. 

crt. 

Unități de conținut Nr. ore  

1.  Atribuțiile instituției de învățămînt din perspectiva educației incluzive. Rolul 
psihologului școlar 

1 

2.  Particularități de dezvoltare a copiilor. Cerințe educaționale speciale 1 

3.  Abordarea individualizată a copiilor cu CES. Procesul PEI 2 

4.  Evaluarea și asistența psihologică a copiilor. Programul individualizat de 
asistență 

2 

5.  Particularități de asistență a copiilor cu dificultăți de învățare, cu alte cerințe 
speciale determinate de tulburări de comportament, tulburări de limbaj,  
dizabilități fizice, dizabilități senzoriale 

2 

6.  Cooperarea cu cadrele didactice, cu cadrul didactic de sprijin, cu alți 
specialiști din și di afara instituției de învățămînt 

1 

7.  Consilierea părinților. Colaborarea cu părinții 1 

Total ore: 10 
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Anexa 14 

Lista de cheltuieli necesare pentru dezvoltarea educației incluzive la nivel raional 

1. Crearea serviciilor de suport educațional: 

 centru de resurse pentru educația incluzivă; 

 grupa de meditații (suport în pregătirea temelor pentru acasă) pentru copii cu CES. 

2. Construcția, reconstrucția, repararea, renovarea spațiilor și sistemelor pentru asigurarea 
accesibilității infrastructurii și crearea/amplasarea serviciilor de suport educațional: 

 pante de acces în instituție;  

 adaptări de mediu în interior;  

 adaptări grup sanitar;  

 Centrul de resurse pentru educația incluzivă, cabinetul psihologului, cabinetul 
logopedului etc. 

3. Dotarea spațiilor în care sunt amplasate serviciile de suport: 

 mobilier; 

 echipament și inventar; 

 materiale didactice; 

 literatură; 

 jocuri dezvoltative. 

4. Întreținerea anuală a serviciilor de suport create 

5. Recrutarea personalului de suport educațional 

 cadru didactic de sprijin; 

 psiholog în instituții școlare și preșcolare; 

 logoped în instituții școlare și preșcolare; 

 pedagog grupa de meditații pentru copii cu CES. 

6. Servicii și personal de suport non-educațional: 

 Alimentație (masa de prînz); 

 Transport specializat pentru copii cu dizabilități locomotorii; 

 Asistent personal. 
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Anexa 15 

Recomandări generale  

privind organizarea activităților cu părinții și a activităților de comunicare și sensibilizare 

referitor la participarea copiilor cu dizabilități în viața comunitară 

 

I. Activități cu și pentru părinți 

Obiective:  

 Crearea unor legături durabile între instituții și părinţi 

 Acordarea de sprijin în soluționarea problemelor legate de educația copiilor; 

 Implicarea părinților în activități de voluntariat  

 Formarea părinţilor ca agenţi ai schimbării în comunitate  

Forme de activitate: 

 Ședințe generale de informare, organizate de regulă, la începutul unor perioade de 

demarare/reluare a activității, dar pot fi convocate și mai des, având în vedere specificul 

activității într-o instituție concretă. Aceste activități vor fi pregătite în prealabil, agenda 

ședințelor fiind comunicată, în caz de necesitate, părinților cu suficient timp înainte de 

desfășurarea activității, astfel încât aceștia să fie informați și pregătiți pentru implicare 

adecvată.  

 Sesiuni de educație parentală privind rolul şi responsabilităţile părinților în procesul 

creșterii și educației copiilor se realizează prin organizarea, cu o anumită periodicitate 

(stabilită în conformitate cu necesitățile de formare) a unor activități informative și 

formative, orientate spre consolidarea capacității părinților, formarea de atitudini 

corespunzătoare rolurilor lor sociale, corectarea/ameliorarea comportamentelor de risc 

și practicilor parentale. 

 Consiliere individuală şi de grup, proiectată și realizată la nivel de instituție 

școlară/preșcolară, în alte contexte adecvate de către specialiști  în domeniu. 

Activități:  

1. Evaluarea, de către structura de asistență socială în colaborare cu instituția de învățămînt, a 

familiilor cu copii cu dizabilități și identificarea necesităților acestora. Elaborarea și 

implementarea planurilor individuale de asistență pentru familiile copiilor cu dizabilități. 

2. Consiliere individuală şi de grup, proiectată și realizată la nivel de instituție 

școlară/preșcolară, în alte contexte adecvate. de către specialiști  în domeniu. 

3. Identificarea necesităților de capacitare a părinților (aplicare de chestionare, studii, discuții 

etc.). 
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4. Dezvoltarea continuă a capacităților parentale de îngrijire, educare, dezvoltare armonioasă, 

orientare profesională a copiilor etc. (seminare, mese rotunde, întruniri, consiliere etc.). 

5. Evaluarea/analiza impactului activităților realizate. 

6. Implicarea părinților în planificarea și desfășurarea procesului PEI (de ex. 

producerea/adaptarea materialelor didactice). 

7. Participarea părinților, în comun cu specialiștii, la organizarea diferitor activități cu copiii: 

jocuri,  evenimente culturale, spectacole, excursii etc.  

8. Implicarea, după caz, a părinților în organizarea unor terapii specifice: ludoterapie, 

ergoterapie, meloterapie, art-terapie 

9. Participarea părinților, împreună cu copiii, la curățenia spațiilor interioare și exterioare ale 

instituției de învățămînt etc. 

Tematici educație parentală: 

 Drepturile omului. Drepturile copilului 

 Drepturile şi obligaţiile părinţilor 

 Sănătatea şi dezvoltarea psiho-socială a copiilor. Stimularea timpurie a dezvoltării copiilor 

 Importanța școlarizării și a frecventării școlii 

 Rolul părinților în procesul PEI 

 Riscurile și consecințele abandonului școlar 

 Consecinţele abuzului fizic, emoţional şi verbal al copilului. Consecințele violenței și 

neglijării 

 Comportamentul şi limbajul acceptat social 

 Comunicarea cu copiii 

 Prevenirea accidentelor copiilor. Prevenirea instaurării comportamentelor vicioase ale 

copiilor (fumat, consum de droguri, alcool etc.) 

 Alimentația sănătoasă a copiilor 

 Igiena locuinței și igiena personală etc. 

În realizarea activităților instructive vor fi implicați diferite categorii de specialiști din domenii 

relevante: cadre didactice, psihologi, asistenţi sociali, cadre medicale, jurişti.  

II. Activități de comunicare și sensibilizare referitor la participarea copiilor cu dizabilități 

în viața comunitară 

Obiective: 

 Sensibilizarea comunităților privind dreptul fiecărui copil la educație 

 Consolidarea capacităţilor grupurilor de promotori ai educaţiei incluzive 

 Monitorizarea impactului campaniilor de sensibilizare şi diseminare 

 Diseminarea bunelor practici de incluziune a copiilor  

Activități de sensibilizare a comunităţilor privind dreptul fiecărui copil la educaţie: 
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 Planificarea şi desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a comunităţilor privind importanţa 

asigurării dreptului la educaţie şi a incluziunii 

 Crearea grupurilor de promotori ai educaţiei incluzive din rândul copiilor, cadrelor didactice, 

părinţilor, activiștilor locali la nivel comunitar (instituţie de învăţămînt, primărie) 

 Includerea membrilor grupurilor de promotori în structurile autorităţilor publice locale 

(consilii ale primăriilor, comisii privind protecţia copilului aflat în dificultate) 

 Organizarea evenimentelor publice (mese rotunde, deschidere oficială a centrelor de resurse, 

zilele uşilor deschise, ziua pedagogului etc.) cu participarea liderilor de opinie, membrilor 

grupurilor de promotori ai educaţiei incluzive 

Activități de consolidare a capacităţilor grupurilor de promotori ai educaţiei incluzive 

1. Crearea şi susţinerea structurilor raionale/locale formate din copii şi tineri (asociații, consilii, 

cluburi, grupuri de iniţiativă) pentru implicarea în luarea deciziilor 

2. Împuternicirea copiilor pentru participare în viaţa şcolară şi comunitară şi promovarea 

propriilor drepturi 

3. Desfăşurarea şcolilor de vară pentru instruirea/capacitarea grupurilor de promotori ai 

educaţiei incluzive 

4. Organizarea forumurilor regionale privind schimbul de experienţă dintre copii şi tineri, 

promotori ai educaţiei incluzive 

Activități de diseminare a bunelor practici de incluziune a copiilor 

1. Promovarea bunelor practici şi experienţelor de succes privind incluziunea copiilor prin 

intermediul mass-mediei locale şi naţionale 

2. Crearea şi dezvoltarea reţelelor digitale locale şi regionale de promovare a incluziunii, prin 

intermediul site-urilor primăriilor şi şcolilor, a blog-urilor tematice 

3. Facilitarea şi organizarea excursiilor de presă în şcoli generale cu practici incluzive 

4. Organizarea vizitelor de documentare în şcolile cu practici incluzive care deţin deja experienţă 

5. Organizarea conferinţelor raionale privind realizările, perspectivele educaţiei incluzive 

Activități de monitorizare a impactului campaniilor de sensibilizare şi diseminare 

1. Realizarea sondajelor de opinie la nivel raional privind atitudinile faţă de educația incluzivă 

2. Elaborarea şi publicarea (pe suport de hârtie, electronic) a studiilor, rapoartelor privind 

evoluţia atitudinilor faţă de incluziunea copiilor, dinamica situaţiei în general (număr de 

copii, grupuri/asociaţiilor, activităţi, proiecte realizate, calitatea activităţilor şi 

evenimentelor, calitatea parteneriatelor). 
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Anexa 16 

Indicatori de evaluare/selectare a școlilor beneficiare de investiții în infrastructură 

 

Nr. compartiment Compartimente indicatori 
Nr. 

indicatori 

Punctaj 
maxim 

10.  Statutul instituţiei 2 4 

11.  Contingentul de copii 23 31,5 

12.  Oferta educaţională/de suport 12 15 

13.  Resurse umane 6 10 

14.  Management instituţional 4 4 

15.  Capacitatea instituţională 20 22 

16.  
Servicii comunitare adresate copiilor în 
dificultate (în localitățile districtului școlar) 

4 3,5 

17.  
Implicarea  APL în problemele copiilor în 
dificultate 

3 5 

18.  Finanțarea 2 5 

Total: 73 100 

 

1. Statutul instituției  

Nr. 
indicator 

Indicatori Punctaj 

1.1.   școală cu district școlar   3 pct. - mai mult de 5  
localități în districtul 
școlar    

 2 pct. - 4-5  localități în 
districtul școlar   

 1 pct. - 3 localități în 
districtul școlar   

1.2.   școală ordonator secundar de buget  1 pct. 

2. Contingentul de copii  

2.1.  Total copii 0-6/7 ani în comunitate/district școlar Se va indica nr. total.  

Se va acorda: 

 1 pct. – peste 100 
 0,5 pct. – 50-100 copii 

2.2.  Total copii de 6(7) – 16 ani în instituție, din ei: Se va indica nr. total.  

Se va acorda: 

 2 pct. – peste 500 
 1 pct. – 300-500 
 0,5 pct. – 200-300  
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2.3.  Copii cu dizabilități în localitățile districtului școlar Se va indica nr. total.  

Se va acorda: 

 3 pct. -  mai mult de 20  
 2 pct. -  11-20 
 1 pct. -  pînă la 10 

2.4.  Copii cu dizabilități fizice/neuromotorii Se va indica nr. total.  

Se va acorda: 

 1 pct. – 5 și mai mulți 
 0,5 pct. – pînă la 5 copii 

2.5.  Copii cu dizabilități intelectuale/dificultăți de învățare Se va indica nr. total.  

Se va acorda: 

 1 pct. – 10 și mai mulți 
 0,5 pct. – pînă la 10 copii 

2.6.  Copii cu dizabilități senzoriale (auz, văz) Se va indica nr. total. Se va 
acorda: 

 0,5 pct. – 5 și mai mulți  
copii 

2.7.  Copii cu dizabilități înrolați  2 pct. – 100%-90% copii cu 
dizabilități școlarizați 

 1 pct. – 89%-65%  
 0,5 pct. – 64%-50% 

2.8.  Copii cu dizabilități școlarizați prin incluziune totală  2 pct. – 100%-90% copii cu 
dizabilități școlarizați 

 1 pct. – 89%-65%  
 0,5 pct. – 64%-50% 

 Copii în situații de dificultate în districtul școlar:  

2.9.   orfani  0,1 pct. pentru fiecare 
copil 

Dar nu mai mult de 0,5 pct. în 
sumă. 

2.10.   lipsiți de grija părintească  0,1 pct. pentru fiecare 
copil 

Dar nu mai mult de 0,5  pct. în 
sumă 

2.11.   cu ambii părinți plecați peste hotare  0,1 pct. pentru fiecare 
copil 

Dar nu mai mult de  1  pct.  în 
sumă 
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2.12.   cu unul din părinți plecați peste hotare 

 

 0,1 pct. pentru fiecare 
copil 

Dar nu mai mult de 0,5  pct.  în 
sumă 

2.13.   din familii afectate de vicii sociale  0,1 pct. pentru fiecare 
copil 

Dar nu mai mult de 1,5  pct. în 
sumă 

2.14.   din familii monoparentale  0,1 pct. pentru fiecare 
copil 

Dar nu mai mult de 0,5  pct.  în 
sumă 

2.15.   sub tutelă  0,1 pct. pentru fiecare 
copil 

Dar nu mai mult de 0,5 pct. în 
sumă 

2.16.   în familii adoptive  0,1 pct. pentru fiecare 
copil 

Dar nu mai mult de 0,5 pct. în 
sumă 

2.17.   în asistență parentală profesionistă  0,1 pct. pentru fiecare 
copil 

Dar nu mai mult de 0,5 pct. în 
sumă 

2.18.   în case de copii de tip familial  0,1 pct. pentru fiecare 
copil 

Dar nu mai mult de 0,5 pct. în 
sumă 

2.19.   în centre de zi/de plasament  0,1 pct. pentru fiecare 
copil 

Dar nu mai mult de 0,5 pct. în 
sumă 

2.20.   în instituții rezidențiale  0,5 pct. pentru fiecare 
copil 

Dar nu mai mult de 5 pct. în 
sumă 

 Copii de 6(7)-16 ani în districtul școlar respectiv 
neînrolați, din aceștia, din motivul:  

 

2.21.   dizabilității  1 pct. pentru fiecare copil 

Dar nu mai mult de 5 pct. în 
sumă 
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2.22.   abandonului  0,2 pct. pentru fiecare 
copil 

Dar nu mai mult de 1 pct. în 
sumă 

2.23.   dezacordului părinților  0,5 pct. pentru fiecare 
copil 

Dar nu mai mult de 1 pct. în 
sumă 

3. Oferta educaţională/de suport  

3.1.  Niveluri de învățămînt în instituție  1 pct. – primar, gimnazial, 
liceal 

 0,5 pct. – primar, 
gimnazial 

 Structuri de suport educaţional:  

3.2.   Comisia multidisciplinară intrașcolară  0,5 pct. 

3.3.   Centru de resurse pentru educația incluzivă  3 pct. 

3.4.   Echipa PEI  0,5 pct. 

 Servicii de suport educaţional:  

3.5.   Meditaţii (programe/activități after school) 
pentru copiii cu cerințe educaționale speciale 

 2 pct. 

3.6.   asistență psihologică  1,5 pct. 

3.7.   asistență logopedică  1 pct. 

3.8.   alte (se vor specifica)  0,5 pct. pentru fiecare 

Dar nu mai mult de 1 pct. în 
sumă  

 Servicii non-educaționale: 

3.9.   alimentaţia copiilor încadrați în programele de 
suport educațional (în centrul de resurse pentru 
educația incluzivă, în grupa de meditații) 

 2 pct. 

3.10.   transportarea copiilor din districtul școlar  1 pct. 

3.11.   transport specializat pentru transportarea 
copiilor cu dizabilități fizice/neuromotorii spre și 
dinspre instituția de învățămînt 

 2 pct. 

3.12.   alte (se vor specifica)  0,5 pct. pentru fiecare 

Dar nu mai mult de 1 pct. în 
sumă 
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4. Resurse umane  

4.1.  Total personal didactic în instituție, din ei:  

4.2.   cu grade didactice/manageriale  3 pct. - minim 70% din 
personal 

 2 pct. - minim 50% din 
personal  

 1 pct. minim 30% din 
personal  

4.3.   cadru didactic de sprijin   2 pct. pentru normă  

Dar nu mai mult de 4 pct. în 
sumă 

4.4.   psiholog  1 pct.  

4.5.   logoped   1 pct. 

4.6.   formate în domeniul educației incluzive  3 pct. - minim 80% din 
personal 

 2 pct. - minim 60% din 
personal  

 1 pct. - minim 50% din 
personal 

5. Management instituţional  

5.1.  Existenţa proiectului de dezvoltare instituţională pe 
termen mediu (3-5 ani)/de lungă durată (6-15 ani) 

 0,5 pct. 

5.2.  Existența Asociației părinților  1 pct. 

5.3.  Existența unor acorduri de colaborare cu ONG-uri / 
alte organizații 

 0,5 pct. 

5.4.  Proiecte implementate în ultimii 5 ani: specificare 
proiecte în domeniul EI 

 1 pct. pentru fiecare 
proiect 

Dar nu mai mult de 2 pct. în 
sumă 

6. Capacitatea instituţională  

6.1.  Nr. edificii în care este amplasată instituția  1 pct. – 1 edificiu 
 0,2 pct. – 2 și mai mult 

6.2.  Caracteristica generală  a edificiului/edificiilor: 
tip/adaptat 

 1 pct. – clădire tip 

6.3.  Anul dării în exploatare  3 pct. – pînă în 1980 
 2 pct. – 1980-1989 
 1 pct. – 1990-2000 

6.4.  Anul ultimei reparaţii capitale   3 pct. –   pînă în a.1990 
 2 pct. – 1990-2000 
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 1 pct. – după 2000 

6.5.  Starea fizică generală a edificiului/edificiilor:  2 pct. – nesatisfăcătoare 
 1 pct. – satisfăcătoare 

 Spații distincte/separate pentru:  

6.6.  Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă  2 pct. 

6.7.  Cabinet psihologic  1 pct. 

6.8.  Cabinet logopedic  0,5 pct. 

6.9.  Sală sport  1 pct. 

6.10.  Cantină  1 pct. 

6.11.  Cabinet asistenţă  medicală  1 pct. 

6.12.  Cămin  2 pct. 

 Grup sanitar  

6.13.   în afara instituţiei  1,5 pct. 

6.14.   în incinta instituție nefuncțional  1 pct. 

6.15.   în incinta instituţiei funcțional  0,5 pct. 

 Sistemul de apă şi canalizare:  

6.16.   centralizat  0,1 pct. 

6.17.   autonom  0,1 pct. 

6.18.   apă caldă   0,1 pct. 

 Agent termic  

6.19.   centralizat  0,1 pct. 

6.20.   autonom  0,1 pct. 

7. Servicii comunitare adresate copiilor în dificultate (în localitățile districtului școlar)  

7.1.  Centru de zi  1 pct. 

7.2.  Centru comunitar  1 pct. 

7.3.  Centru de reabilitare  1 pct. 

7.4.  Cantină socială  0,5 pct. 

8. Implicarea  APL în problemele copiilor în dificultate  

8.1.  Examinarea în şedinţele Consiliului Primăriei a 
chestiunilor legate de funcţionarea instituţiei, ultimii 
2 ani (nr., probleme abordate, decizii) 

 0,5 pct. pentru fiecare 
ședință 

Dar nu mai mult de 1 pct. în 
sumă 
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8.2.  Examinarea în şedinţele Consiliului local pentru 
protecţia drepturilor copilului a problemelor legate 
de şcolarizarea copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale, ultimii 2 ani (nr., probleme abordate, decizii) 

 0,5 pct. pentru fiecare 
ședință 

Dar nu mai mult de 2 pct. în 
sumă 

8.3.  Acordarea de către APL a suportului pentru 
şcolarizare copiilor din familii dezavantajate, ultimii 2 
ani (nr. beneficiari) 

 cîte 0,1 pct. pentru fiecare 
copil beneficiar  

Dar nu mai mult de 2 pct. în 
sumă 

9. Finanțarea  

 Fondul de educație incluzivă la nivel raional:  

9.1.   % din bugetul alocat educației  2 pct. – 2% 
 1 pct. – pînă la 2% 

9.2.  Alte alocații în dezvoltarea educației incluzive   2 pct. – transport 
specializat 

 1 pct. –   alimentație  

Dar nu mai mult de 3 pct. în 
sumă 
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Anexa 17 

Mecanism de implementare  

a Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive la nivel raional 

Implementarea este procesul prin care se realizează acțiunile planificate pentru a atinge 

obiectivele strategice. 

Implementarea Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive (în continuare Planul EI) va 

fi ghidată  de următoarele principii fundamentale: 

 Colaborare intersectorială. Toate părțile interesate, autoritățile, instituțiile și specialiștii 

din diferite domenii,  implicați în sau afectați de implementarea Panului, colaborează între 

ei pentru  realizarea obiectivelor identificate  în procesul de planificare strategică. 

 Bazare pe rezultat. În procesul de implementare a Planului EI se va urmări ca acțiunile 

realizate să fie rezultative, cu contribuție directă la realizarea obiectivelor prestabilite. 

 Intervenire timpurie și prevenire. Instituțiile competente vor identifica și vor soluționa 

eficient, prin colaborare, problemele care pot prejudicia dezvoltarea continuă și calitativă 

a educației incluzive la nivel raional. 

 Abordare din perspectiva managementului adaptiv. Procesul de implementare trebuie 

să fie unul flexibil și să permită îmbunătățire și adaptare. Revizuirea periodică va fi bazată 

pe rezultate și axată pe evaluarea progreselor în atingerea obiectivelor. 

Punerea în aplicare a Planului presupune următoarele aspecte de bază: 

- coordonare și comunicare efectivă și eficientă între implementatori; 

- organizarea resurselor, leadership și monitorizarea/evaluarea procesului. 

Implementarea cu succes a Planului EI necesită angajamentul și implicarea tuturor 

implementatorilor, este dirijată de la nivel de management top, care proiectează direcțiile 

principale de acțiune. 

Pentru ca implementarea Planului EI să conducă la realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor 

scontate, este necesar să fie asigurate următoarele elemente de bază: 

- structuri/instituții implicate și responsabilizate, inclusiv de coordonare/conducere a 

procesului; 

- resurse de timp, umane și financiare; 

- metodologii/instrumente de monitorizare/evaluare a implementării; 

- proceduri și metodologii de raportare. 

În procesul de dezvoltare a educației incluzive pot fi identificate trei niveluri de 

realizare/dezvoltare, reprezentate prin structuri, organe, instituții și specialiști: 

1. Nivel raional: 

 Consiliul raional; 

 Președintele și vicepreședinții raionului; 
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 Organul local de specialitate în domeniul învățămîntului (cu structurile subordonate); 

 Organul de specialitate în domeniul asistenței și protecției sociale (cu structurile 

subordonate); 

 Organul de specialitate în domeniul ocrotirii sănătății (cu structurile subordonate); 

 Organul de specialitate în domeniul finanțelor publice; 

 Comisia raională pentru protecția drepturilor copilului aflat în dificultate; 

 Organizațiile neguvernamentale.  

2. Nivel local/comunitar: 

 Primăria; 

 Consiliul local pentru protecția drepturilor copilului; 

 Organizațiile neguvernamentale.  

3. Nivel instituțional: 

 Instituțiile/specialiștii din domeniul învățămîntului, părinții și copiii; 

 Instituțiile/specialiștii din domeniul asistenței și protecției sociale; 

 Instituțiile/specialiștii din domeniul ocrotirii sănătății. 

Toate structurile, instituțiile relevante, implicate în și responsabile de implementarea Planului EI, 

vor include în planurile proprii de activitate (strategice și operaționale), acțiuni din Planul raional 

care le vizează, asigurînd, astfel, realizarea acestora. 

Structurile, organele, instituțiile și specialiști de la toate cele trei niveluri activează/acționează 

conform atribuțiilor stabilite prin legislația în vigoare și actele subordonate și în corespundere cu 

responsabilitățile precizate în Planul EI și în Fișele de post ale diferitor grupuri/categorii de 

decidenți și specialiști implementatori.   

În condițiile în care dezvoltarea educației incluzive este un proces prin excelență intersectorial și 

realizarea Planului EI presupune implicarea reprezentanților diferitor domenii/sectoare, este 

necesar să existe un mecanism agreat pentru coordonarea tuturor proceselor/acțiunilor 

separate. 

Mecanismul de coordonare trebuie să fie bine integrat cu mecanismul de monitorizare și 

evaluare, prin intermediul căruia sunt obținute informațiile esențiale privind derularea 

proceselor/activităților. 

Pentru ca acțiunile realizate la toate cele patru niveluri (inclusiv familia și copiii) să aibă un 

caracter coerent și să conducă spre realizarea obiectivelor dezvoltării educației incluzive în raion, 

se instituie un organ de coordonare a tuturor proceselor – Comitetul de coordonare a dezvoltării 

educației incluzive în raion. 

Comitetul se constituie din reprezentanții domeniilor/structurilor implicate în realizarea 

obiectivelor educației incluzive (educație, asistență/protecție socială, sănătate, finanțe publice, 

ordine publică), reprezentanții părinților și copiilor și ai societății civile. 
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Comitetul își asumă și realizează rolul de leadership în dezvoltarea educației incluzive și are, în 

principal, următoarele atribuții: 

 Coordonează elaborarea și propune Consiliului raional pentru aprobare strategiile locale 

de dezvoltare a educației incluzive; 

 Monitorizează și realizează coordonarea generală a procesului de dezvoltare a educației 

incluzive la nivel raional, inclusiv a realizării acțiunilor care cad sub jurisdicția autorităților 

locale de nivelurile I și II și a instituțiilor/organizațiilor/ serviciilor comunitare. 

 Analizează necesitățile raionului, formulează și înaintează propuneri argumentate privind 

crearea și dezvoltarea serviciilor socio-educaționale pentru copiii în risc de excludere și 

marginalizare de la educație. 

 Formulează, prin coordonare între părțile interesate, propuneri referitoare la constituirea 

și alocarea Fondului EI; 

 Examinează în ședințele sale colaborarea între serviciile publice în scopul realizării 

obiectivelor Planului EI și soluţionării problemelor din domeniul dezvoltării educației 

incluzive; 

 Audiază rapoartele şi informaţiile serviciilor publice cu atribuții în domeniul dezvoltării 

educației incluzive; 

 Propune Consiliului raional soluţii pentru îmbunătăţirea procesului de dezvoltare a 

educației incluzive. 

Pentru a coordona în mod eficient realizarea activităților din Planul EI, Comitetul coordonator 

poate institui grupuri de lucru sectoriale, care: 

- monitorizează realizarea activităților în domeniul/subdomeniul concret; 

- acordă asistența necesară instituțiilor/organizațiilor din domeniul/subdomeniul 

monitorizat în vederea realizării eficiente și calitative a Planului; 

- prezintă, periodic, rapoarte privind progresele în realizarea Planului. 

Deciziile Comitetului sunt consultative și recomandabile pentru structurile raionale de execuție. 

După caz, deciziile sunt aprobate în modul stabilit prin acte oficiale ale Președintelui raionului 

sau ale Consiliului Raional. 

Comitetul se convoacă ori de cîte ori este nevoie, dar nu mai rar decît o dată în trimestru. Ordinea 

de zi a ședințelor Comitetului se anunță cu cel puțin 3 zile înainte de convocarea/desfășurarea 

ședinței ordinare a acestuia. 

Lucrările de secretariat în cadrul Comitetului se realizează, prin rotație, de către specialiști 

desemnați din cadrul organizațiilor/instituțiilor reprezentate în Comitet. 

Operaționalizarea Planului EI se poate realiza prin parcurgerea consecutivă a următoarelor faze 

ale procesul de implementare, care se constituie într-un mecanism de implementare: 
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8. Comunicarea, informarea diferitor niveluri ierarhice și a opiniei publice 

Pentru a obține asentimentul instituțiilor și opiniei publice privind importanța dezvoltării 

educației incluzive, autoritățile trebuie să asigure comunicarea și sensibilizarea opiniei publice 

pentru asumarea angajamentului comun în realizarea obiectivelor EI.  

Odată aprobat, Planul EI trebuie să fie adus la cunoștința tuturor structurilor, organizațiilor, 

instituțiilor și specialiștilor cu atribuții în domeniu. În acest scop, pot fi utilizate și valorificate 

diferite contexte și diferite modalități: 

 organizarea campaniilor de informare și sensibilizare a publicului larg; 

 organizarea unei ședințe lărgite, deschise a Consiliului raional, dedicată aprobării Planului 

și diseminării obiectivelor de bază; 

 difuzarea Planului aprobat către toate structurile, organizațiile, instituțiile implicate; 

 realizarea unor emisiuni în mass-media locală la subiectul respectiv. 

Alte oportunități de informare sunt ședințele organizate la nivel raional, cu participare largă, cum 

ar fi:  

 forurile raionale sectoriale sau intersectoriale;  

 reuniunile anuale (semestriale ) ale cadrelor didactice, ale altor categorii de specialiști; 

 activitățile de formare continuă: traininguri, ateliere, seminare pentru actanții relevanți; 

 alte contexte adecvate. 

9. Determinarea și atribuirea sarcinilor de bază și operaționale de realizat. Delegarea 

autorității și responsabilităților 

Aprobarea Planului EI determină necesitatea revizuirii și actualizării planurilor instituționale în 

vederea asigurării coerenței cu Planul strategic. 

Organele, organizațiile, instituțiile vor determina/desemna subdiviziunea instituțională și 

conducătorul/specialistul responsabil de realizarea Planului EI în domeniul gestionat. 

Totodată, Consiliul raional va desemna, prin decizie oficială, subdiviziunea din cadrul Consiliului 

responsabilă de coordonarea realizării Planului. 

În cazul în care autoritățile locale colaborează pe segmentul respectiv cu organizații 

neguvernamentale (naționale sau locale), acestea își vor ajusta, de asemenea, programele de 

activitate la obiectivele strategice raionale în domeniu.  

Operaționalizarea detaliată a planurilor se va face în procesul proiectării activităților în planurile 

curente de activitate ale specialiștilor/implementatorilor. 

Se va ține cont, de asemenea, că există o varietate de mecanisme de reglementare care decurg 

din actele normative aprobate la nivel național și care trebuie luate ca bază și utilizate în 

realizarea proceselor la nivel local. 
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10. Bugetarea și alocarea resurselor (pe structuri/organizații/instituții) pentru asigurarea 

financiară a proceselor 

Alocarea resurselor financiare în scopul implementării Planului EI se va face respectînd următorul 

algoritm: 

 Analiza situației, estimarea și identificarea de către specialiștii de la nivel local I (din 

educație, asistență/protecție socială, asistență medicală) a necesităților în contextul 

dezvoltării educației incluzive (salarizare personal de suport, creare/întreținere servicii, 

procurare bunuri și servicii etc.); 

 Formularea propunerilor și înaintarea acestora organelor ierarhice; 

 Analiza/evaluarea de către structurile responsabile raionale a propunerilor parvenite de 

la nivel local I; 

 Estimarea costurilor; 

 Evaluarea posibilităților financiare; 

 Prioritizarea necesităților și includerea acțiunilor pentru bugetare, în modul stabilit: 

 Alocarea resurselor. 

Pentru a asigura echitatea, eficiența și suficiența alocațiilor financiare, bugetele vor fi elaborate 

și alocate în conformitate cu Planul strategic de dezvoltare a educației incluzive la nivel raional, 

ținînd cont de propunerile argumentate, formulate și înaintate, anual, de către organizațiile 

implementatoare. 

Principiul care trebuie să guverneze procesele la această etapă de implementare a Planului EI 

este cost-eficiența.  

11. Elaborarea și promovarea, la necesitate, a instrucțiunilor, recomandărilor cu tactici de 

implementare care pot fi aplicate. Operaționalizarea tacticilor 

În scopul facilitării realizării unor compartimente/activități din Plan, pot fi elaborate și difuzate în 

sistem (e) diferite instrucțiuni, recomandări. Dotarea instituțiilor cu astfel de îndrumare va crea 

o înțelegere generală privind pașii care urmează a fi întreprinși pentru realizarea activităților și 

un cadru metodologic de acțiune determinat. 

Exemple de domenii/aspecte pentru care pot fi elaborate și promovate instrucțiuni, 

recomandări: 

 Evidența copiilor de 0-18 ani; 

 Identificarea copiilor în situații de dificultate; 

 Crearea serviciilor de suport multidisciplinar; 

 Organizarea formării continue a diferitor categorii de specialiști; 

 Formularea propunerilor de buget etc. 

În același context, pot fi organizate vizite de studiu, schimburi de experiențe pozitive și bune 

practici în transpunerea în viață a obiectivelor Planului. 
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12. Stabilirea unui sistem de management informațional pentru obținere/furnizare  a 

feedbackului exact și adecvat 

Subdiviziunea din cadrul Consiliului raional, desemnată responsabilă cu coordonarea realizării 

Planului, va crea și va pune în aplicare un sistem de obținere/colectare, în timp util, a diferitor 

informații/date privind mersul realizării Planului. 

Această etapă poate fi ușor combinată cu următoarea, care, în esență, urmărește același obiectiv. 

13. Stabilirea unui mecanism adecvat de monitorizare/evaluare și control  

Monitorizarea şi evaluarea sunt nişte instrumente extrem de importante atît pentru planificare, 

cît şi pentru implementarea Planului. Autoritățile, organizaţiile, instituţiile, specialiștii trebuie să 

ştie cît de eficiente sunt/au fost eforturile lor în procesul de realizare a activităţilor din Plan.  

Prin monitorizare şi evaluare se efectuează analiza şi controlul realizării obiectivelor Planului şi 

respectării termenelor stabilite, respectiv:  

 compararea rezultatelor obţinute cu rezultatele prestabilite; 

 analiza stadiului de realizare a obiectivelor;  

 analiza eficacităţii utilizării resurselor. 

Monitorizarea şi evaluarea oferă informaţii pentru a planifica mai eficient activităţile, a aloca 

raţional resursele şi a asigura durabilitatea proceselor, pentru estimarea eficienţei fondurilor 

alocate, precum și estimarea impactul activităţilor realizate. În același context, monitorizarea şi 

evaluarea creează oportunități pentru identificarea lacunelor și, după caz, pentru promovarea 

corectivelor în Plan. 

14. Stabilirea unui sistem de recompense pentru implementatori  

În scopul stimulării experiențelor pozitive, succeselor, progreselor în realizarea Planului EI, se 

recomandă instituirea unui sistem de recompense (stimulente, mențiuni, premii, avantaje, 

facilități etc.). Este dovedit că aplicarea unui astfel de sistem influențează comportamentul celor 

cărora le revine responsabilitatea pentru realizarea activităților, precum și eficiența întregului 

proces. 

Sistemul respectiv constă din recompense financiare (salariu și adaosuri la acesta), dar și 

recompense non-financiare (recunoașterea, mențiunea, avansarea etc.).  

Recompensele, indiferent de tipul acestora, vor fi acordate, în toate cazurile, ca urmare a 

evaluărilor, în funcție de rezultate și în bază de dovezi concludente. Criteriile de atribuire a 

recompenselor trebuie să fie publice, iar modalitățile de acordare – transparente.  

 

Este important și indicat, ca procesul de implementare a Planului EI să fie abordat din perspectiva 

managementului adaptiv. Cursul de acțiune stabilit într-un plan poate fi adaptat în funcție de 

rezultatele activităților de monitorizare și evaluare, în consultare cu părțile interesate sau 

afectate. Este indicat ca modificările/adaptările/revizuirile în Plan să fie făcute publice prin 

intermediul canalelor disponibile autorităților responsabile cu implementarea Planului. 
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Anexa 18 

Agenda Atelierului de instruire  

privind Mecanismul de implementare și monitorizare/evaluare a implementării Planului 

strategic de dezvoltare a educaţiei incluzive în raion 

 

 

 

Banca Mondială Lumos Foundation Moldova 

 

PROIECTUL ”INTEGRAREA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI ÎN ȘCOLILE GENERALE” 

 

ATELIER 

privind Mecanismul de implementare și monitorizare/evaluare a implementării Planului 

strategic de dezvoltare a educaţiei incluzive în raion 

Agendă 

09.30 – 10.00 Sosirea/înregistrarea participanților  

10.00 – 10.30 Prezentarea Mecanismului de implementare a Planului strategic de dezvoltare 
a educației incluzive 

10.30 – 11.00 Activitatea practică 1.  

Grup 1. Proiectarea activităților de informare a comunității raionului privind 
aprobarea Planului  

Grup 2. Elaborarea Planului de activitate a Comitetului de coordonare a 
dezvoltării educației incluzive în raion 

11.00 – 11.30 Prezentarea Mecanismului de monitorizare/evaluare a implementării  Planului 
strategic de dezvoltare a educaţiei incluzive 

11.30 – 12.00 Pauză cafea 

12.00 – 12.40 Activitatea practică 2. Elaborarea unei secvențe a Planului de 
monitorizare/evaluare a implementării Planului strategic de dezvoltare a 
educației incluzive în raion 

Grup 1. – Compartimentul Identificarea copiilor neșcolarizați și înrolarea lor 

Grup 2. Compartimentul Crearea/dezvoltarea serviciilor de suport 

12.40 – 13.00 Discuții finale. Concluzii. Evaluarea activității 

13.00 – 13.30 Pauză cafea 

http://www.lumos.com/
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Anexa 19 

LISTA 

participanţilor la formări în cadrul Proiectului  

”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

Nr. 
crt. 

Raionul Nume, prenume Funcția 

1.  Basarabeasca Urdea Galina Șef SAP 

2.  Turcu Eudochia Spec.  principal DÎ, coordonator local 

3.  Ene Ana Șefa centrului metodic 

4.  Garaba Veronica Șef DÎ 

5.  Platon Petru Vicepreședintele raionului 

6.  Țurcan Viorica Pedagog SAP 

7.  Platon Tatiana Pedagog SAP 

8.  Pelin Svetlana Psiholog SAP 

9.  Rogac Ecaterina CDS 

10.  Gurin Elena Director 

11.  Obadă Zinaida Director 

12.  Muntean Maria Șef-adjunct DF 

13.  Pascal Ecaterina Spec.  principal DÎ 

14.  Petrova Aurelia Director CRCC 

15.  Cazacu Tudor Primar 

16.  Țurcanu Ala Spec.  principal DASPF 

17.  Briceni Ştirbu Vitalie Şef DÎTS 

18.  Creciun Liliana Şef SAP 

19.  Costaş Veronica Sp. principal-metodist  DÎTS 

20.  Russu Olesea CDS 

21.  Crasnostan Svetlana CDS 

22.  Varari Iurie Director gimnaziu 

23.  Ceancanşciuc Luminiţa Părinte 

24.  Rîbac Larisa Părinte 

25.  Jurac Liudmila Psiholog şcolar 

26.  Tihon Irina Logoped şcolar 

27.  Focşa Oxana Pedagog înv. Preşcolar sap 

28.  Ivanov Angela Preşedinte CMI 
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29.  Gorbuli Anastasia Director grădiniţă 

30.  Pisarciuc Larisa Contabil şef adjunct 

31.  Baeş Eleonora Economist 

32.  Moroz Eugen Psiholog SAP 

33.  Gojan Marina Pedagog înv. primar şi spec. SAP 

34.  Creciun Cristina Psihopedagog SAP 

35.  Ceban  Cristina Logoped SAP 

36.  Călărași Timofte Vasile Vicepreședintele raionului 

37.  Gonţa Elena Şef Direcţie învăţămînt 

38.  Bobeică Iurie  Şef Direcţie finanţe 

39.  Gîlcă Vasile Şef Serviciu Protecţia drepturilor 
copilului, DASPF 

40.  Prepeliţă Ecaterina DÎ Călăraşi 

41.  Triboi Vitalie Şef Secţie pediatrie, Centrul de sănătate 
Călăraşi 

42.  Buruiană Lidia Responsabil EI, DÎ 

43.  Ciubotaru Andrei Şef SAP 

44.  Paraschiv Natalia Pedagog educaţie preșcolară, SAP 

45.  Nofit Svetlana Psiholog, SAP 

46.  Nour Valentina Pedagog, SAP 

47.  Moraru Ala Psihopedagog, SAP 

48.  Stratan Ludmila Director Gimnaziu 

49.  Bob Maria Director adjunct LT  

50.  Spînu Tatiana Director  Grădiniţă 

51.  Caracaş Mariana Psihopedagog, AO „Dorinţa” 

52.  Iurescu Diana CDS 

53.  Gavriliţă Valentina CDS 

54.  Bîtcă Elena Reprezentant al părinţilor 

55.  Negru Cristina Şef-adjunct SAP 

56.  Căuşeni Molodilo Vasile Șef Direcție Educație 
 

57.  Toderașcu Andrei  Șef SAP 

58.  Praporşcic Victoria Specialist principal DÎ, 
coordonator local 

59.  Țurcan Valentina Director  
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60.  Păun-Mozan Aliona Părinte 

61.  Garștea Maria Director 

62.  Viscun-Munteanu Angela Logoped SAP 

63.  Ambroci-Ivanov Tamara Șef-adjunct SAP  

64.  Grosu Liliana Pedagog SAP 

65.  Untilov Cristina Pedagog SAP 

66.  Palii Vadim Kinetoterapeut SAP 

67.  Tulba Nina Director  

68.  Buzilă Natalia Psiholog SAP 

69.  Petraru Svetlana Șef  SAP DASPF 

70.  Curteva Valentina Inspector DÎ 

71.  Para Axenia Șef adjunct DF  

72.  Cimişlia Stan Galina Șef Direcție Educație 

73.  Delinschi Ion Şef  SAP,  
coordonator local 

74.  Nicuță Liliana Specialist SAP 

75.  Surugiu Sergiu Vicepreședintele raionului 

76.  Comerzan Tatiana Șefa CM 

77.  Radu Svetlana  Pedagog învățămînt preșcolar SAP 

78.  Cărăușu Maria Pedagog SAP 

79.  Josu Marina Psiholog SAP 

80.  Mîrza Tatiana Specialist în protecția copiilor în 
dificultate 

81.  Carauș Maria Șef-adjunct DF 

82.  Macșin Cristina Psihopedagog SAP 

83.  Nicuță Liliana Director 

84.  Garaba Elena Specialist DÎ 

85.  Botea Inga Secretar Primărie 

86.  Onu Elena Logoped SAP 

87.  Matei Rodica Psihopedagog 

88.  Novițchi Claudia CDS 

89.  Moraru Olesea Părinte 

90.  Pașcaneanu Diana Șef Secție DASPF 

91.  Veveriță Irina Șef DF 
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92.  Lupașcu Zinaida Director 

93.  Criuleni Soltanici Vladimir Şef Direcţia Educaţie Criuleni 

94.  Boşcanean Ala Coordonator local de proiect EI 

95.   Bulgac Elvira Şef SAP 

96.  Ungurean Ala Responsabil Ei din cadrul direcţiei 

97.  Timuş Tatiana Şef serviciul asistenţă personală din 
cadrul Direcţiei Asistenţa Socială 

98.  Cauia Natalia Psihopedagog  SAP 

99.  Ceban Angela Psiholog  SAP 

100.  Mîţu Mariana Psiholog SAP 

101.  Ogor Maria Pedagog SAP 

102.  Sînchetru Ariadna Pedagog preşcolar SAP 

103.  Ceban Zinaida Şefă grădiniţă 

104.  Chirev Galina Director ŞP Criuleni 

105.  Balan Diana CDS  

106.  Cazacu Ina Coordonator de proiect EI AO „Femeia şi 
Copilul - Protecţie şi Sprijin” 

107.  Godorogea Alexandru Specialist, Centrul de Resurse pentru 
Tineri „UNIT” 

108.  Jelamschi Natalia Părinte  

109.  Balan Ecaterina CDS 

110.  Donduşeni Cojocaru Tatiana Vicepreşedinte 

111.  Juraveţ Nina Şef DÎ 

112.  Pînzari Dorina Specialist principal DÎ 

113.  Ostafiiciuc Svetlana Specialist principal DF 

114.  Guranda Victoria Specialist principal DÎ 

115.  Pascaluţa Liuba Contabil şef DÎ 

116.  Gherman Diana Psiholog SAP 

117.  Heiu Tatiana Logoped SAP 

118.  Mangu Mariana Părinte 

119.  Bejenari Marina Pedagog SAP 

120.  Liogchi Cristina Pedagog SAP 

121.  Bîcicov Tatiana Psihopedagog SAP 

122.  Sorbală Maria Specialist principal DF 
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123.  Cerneţchi Lidia Director liceu 

124.  Repcinscaia Elena Preşedinte CMI 

125.  Grădinari Arina Educator preşcolar 

126.  Leahu Loretta Director Centrul de Creaţie 

127.  Rotaru Ala Specialist principal DÎ 

128.  Catană Elena Specialist DASPF 

129.  Dvornic Maia Specialist principal DÎ 

130.  Golubţova Lidia Preşedinte CMI 

131.  Samson Emilia Şef SAP 

132.  Vacarova Tamara Preşedinte CMI 

133.  Albu Victoria Specialist principal DÎ 

134.  Petrisen Larisa Contabil DÎ 

135.  Drochia Bărbieru Petru Vicepreşedinte 

136.  Melinte Iurie Şef DÎTS 

137.  Flocea Vera Metodist DÎTS 

138.  Postovan Ala Director grădiniţă 

139.  Grigoraş Marin Director Centrul de Creaţie 

140.  Vrabie Lilia Psiholog şcolar 

141.  Budzac Maia Specialist DASPF 

142.  Chistrea Galina Şef SAP 

143.  Ţurcan Violeta Director grădiniţă 

144.  Doschinescu Diana Logoped SAP 

145.  Luca Rada Psihopedagog SAP 

146.  Avasiloaie Nelea CDS 

147.  Novac Valentina Preşedinte CMI 

148.  Taran Valentina Pedagog înv. primar şi spec. SAP 

149.  Bugai Angela Pedagog înv. Preşcolar sap 

150.  Grumeza Galina Director liceu 

151.  Tîlea Viorica Psiholog SAP 

152.  Damian Lidia Economist DÎTS 

153.  Edineţ Mogorean Eugen Vicepreşedinte 

154.  Mitreniuc Aurelia Şef DÎC 

155.  Costeţchi Livia Psiholog SAP 



 
Raportul final al Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

 

259 
 

156.  Creţu Olesea Pedagog înv. primar şi spec. SAP 

157.  Albu Liliana Psihopedagog SAP 

158.  Bîrsan Elena Pedagog înv. Preşcolar sap 

159.  Bordea Tatiana Psiholog SAP 

160.  Lupu Liudmila Logoped SAP 

161.  Rusnac Aliona Metodist grădiniţă 

162.  Moraru Angela Specialist principal DÎC 

163.  Gudumac Ina Preşedinte CMI 

164.  Minuţ Stela Director şcoala de arte 

165.  Albu Lilia CDS 

166.  Herghelagiu Maia CDS 

167.  Veremciuc Tatiana Şef SAP 

168.  Gheorghiţă Sergiu Şef adjunct DASPF 

169.  Nicoşina Svetlana Director grădiniţă 

170.  Cibotari Ina Primar 

171.  Cojocaru Natalia Director liceu 

172.  Botnaru Stela Şef DF 

173.  Stepanov Ecaterina Logoped SAP 

174.  Fălești Saviuc Aliona Şef DÎTS 

175.  Matasî Silvia Şef adjunct DÎTS 

176.  Ţuţuianu Adela Specialist principal, DÎTS 

177.  Madan Svetlana Specialist principal, DÎTS 

178.  Prescureanu Maia Specialist principal, Direcţia finanţe 

179.  Şuiu Ivan DÎTS 

180.  Nanii Liliana Şef SAP 

181.  Carpenco Adela Primăria Musteaţa 

182.  Lungu LIliana Pedagog învăţămînt preşcoalr, SAP 

183.  Vrînceanu Mihaela Pedagog învăţămînt primar şi secundar, 
SAP 

184.  Gherman Natalia Director Gimnaziu  

185.  Ivanciuc Ludmila Director, Centru de plasament temporar 

186.  Antonciuc  Natalia Asistent social, SEM 

187.  Mînăscurtă Elena Director Grădiniţă  
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188.  Osadţa Mariana Director Grădiniţă  

189.  Bantea Olga CDS 

190.  Sandu  Viorica CDS 

191.  Chiriac  Nina CDS 

192.  Vodeanu Elena Logoped, SAP 

193.  Glodeni Casauţan Tudor Şef  DÎTS 

194.  Graur Galina Şef adjunct DÎTS 

195.  Nicolaev  Veronica Şef secţie, Direcţia finanţe 

196.  Guţuleac Dumitru Şef interimar SAP 

197.  Şapoval Snejana Economist DÎTS 

198.  Ciumac Cornelia Specialist în protecţia copilului, DASPF 

199.  Istrati Larisa Medic, Centrul de sănătate publică 

200.  Iaţcu Veronica Director Gimnaziu  

201.  Garcea Vasilii Psihopedagog SAP 

202.  Golban Olga Pedagog SAP 

203.  Garcea Tatiana Pedagog SAP 

204.  Arama Zinaida Logoped SAP 

205.  Purici Olga  Părinte 

206.  Leucă Lilia Director adjunct LT  

207.  Ciuntu  Viorica Economist, DÎTS 

208.  Năforniţă Eugenia Economist, DÎTS 

209.  Ciliuţă Nadejda  Şef grădiniță  

210.  Lefter Victoria LT “D. Cantemir” Glodeni 

211.  Hînceşti Chetraru Anatolie Vicepreședintele raionului 

212.  Buruiană Eugenia Șef adjunct Direcția Educație 

213.  Iusico Maria Șef SAP 

214.  Cojocaru Inga Specialist-metodist, coordonator local 

215.  Tonu Valentina Șef DÎ 

216.  Ungureanu Valentina Pedagog SAP 

217.  Bordianu Sofia Director Grădiniță 

218.  Bulmă Stela Psihopedagog SAP 

219.  Andronic Veronica CDS 

220.  Emelianova Nadejda Psiholog SAP 
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221.  Crăciun Cristina Psiholog SAP 

222.  Jalbă Olga Specialist DASPF 

223.  Ciornîi Svetlana Pedagog SAP 

224.  Michișor Svetlana CDS 

225.  Ursu Ecaterina Director Gimnaziu 

226.  Pascaru Anastasia Director Liceu 

227.  Damian Viorica CDS 

228.  Rotaru Dina CDS 

229.  Lemnaru Angela Economist DF 

230.  Țurcanu Galina Sp. Principal DÎ 

231.  Leova Borza Ion Vicepreședintele raionului 

232.  Copoț Elena Secretar Consiliu  

233.  Florea Ana  Şef-adjunct Direcția Educație 

234.  Maudlin Georgeta Șef Secție AP 

235.  Gospodinov Alexandru Şef  Direcție Educație 

236.  Jantîc Ecaterina Şef SAP,  
coordonator local 

237.  Olaru Svetlana Spec. principal DÎ 

238.  Guștiuc Ludmila Director 

239.  Abuzan Tatiana Director 

240.  Samoilenco Ana Spec. Principal, DF 

241.  Badarău Galina Psiholog CS 

242.  Pricochi Ludmila Psiholog SAP 

243.  Fiodorov Maria Pedagog social 

244.  Roman Lilia Psiholog 

245.  Mihailescu Maria Logoped SAP 

246.  Braga Ludmila Director 

247.  Pastela Natalia Părinte 

248.  Iachimov Raisa Psihopedagog SAP 

249.  Remiță Svetlana Dir. adjunct 

250.  Cabană Eugenia Spec. DASPF 

251.  Cozma L. DASPF 

252.  Dubceac M Șef DF 
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253.  Levcenco C. DASPF 

254.  Nisporeni Munteanu Ion Vicepreşedinte al raionului Nisporeni 

255.  Sterpu  Nina Şef DÎTS 

256.  Savin Maria Şef SAP 

257.  Axente Xenia Şef DASPC 

258.  Lazăr Vera Şef Direcţie finanţe 

259.  Rusu Vctor Primar, s. Bursuc 

260.  Popescu Ana Şef SASC 

261.  Andronache Maria Şef Centru metodic al DÎTS 

262.  Zglavoci Marianna Specialist, Secţia contab. buget 

263.  Enache Nadejda Director Gimnaziu  

264.  Papuc Aliona Director adjunct, preşedinte CMI LT  

265.  Fărîmă Maria Pedagog învăţămînt preşcolar SAP 

266.  Bouroş Ion Pedagog SAP 

267.  Tătaru Cristina Psihopedagog SAP 

268.  Bolun Mariana Logoped SAP 

269.  Canuda Victoria Părinte 

270.  Dumbravă Ludmila Psihopedagog SAP 

271.  Cociu Tatiana Şef Grădiniţa  

272.  Mărgineanu Nelea CDS  

273.  Negură Eugenia Specialist principal, DÎTS 

274.  Munteanu Eudochia Specialist principal, DASPF 

275.  Lupea Parascovia Specialist coordonator, metodist DÎTS 

276.  Ciubotaru Liliana Specialist principal, Direcţia finanţe 

277.  Apostu Tatiana Specialist principal, DÎTS 

278.  Ocniţa Ţopa Andrei Vicepreşedinte 

279.  Zaharco Ivan Şef DÎ 

280.  Vahnovan Lidia Specialist principal DÎ 

281.  Lîsîi Nadejda Specialist principal DÎ 

282.  Petrovskaia Elena Psiholog SAP 

283.  Ovcinicov Liliana Logoped SAP 

284.  Malai Ana Psiholog şcolar 

285.  Postovan Galina Director grădiniţă 
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286.  Cuşnir Alla Metodist grădiniţă 

287.  Şlepac Felicia Director grădiniţă 

288.  Melniciuc Svetlana Educator preşcolar 

289.  Popov Valentina Preşedinte CMI 

290.  Cazacu Victoria Şef SAP 

291.  Capmoale Tatiana Pedagog înv. primar şi spec. SAP 

292.  Cibuc Agrepina director gimnaziu 

293.  Lupu Svetlana CDS 

294.  Răilean Snejana Specialist  DASPF 

295.  Andruşcenco Galina Economist DÎ 

296.  Solodchi  Boris Şef adjunct DÎ 

297.  Orhei Racu Ion Vicepreşedinte al raionului Orhei 

298.  Ştefîrţă Eudochia Şef DÎTS 

299.  Colun Galina Şef Direcţie finanţe 

300.  Ivanov Ana Şef SAP 

301.  Grosu Claudia Specialist superior DÎTS, responsabil EI 

302.  Chicuş Diana Psihopedagog SAP 

303.  Conica Galina Pedagog SAP 

304.  Croitor Tatiana Logoped SAP 

305.  Croitoru Aurelia Specialist principal, Direcţia finanţe 

306.  Railean Lidia Şef secţie, DÎTS 

307.  Botnari Tamara Specialist principal DÎTS 

308.  Boţan Tatiana Director Grădiniţă  

309.  Ştirbu Emilia Director Grădiniţă  

310.  Creţu Elena Preşedinte CMI  

311.  Rotari Mariana Părinte 

312.  Scutelnic Tatiana Manager, Centrul de zi “ Vino şi  Vezi”    

313.  Ceban Ana Director Gimnaziu  

314.  Melnic Elena CDS  

315.  Tanasevici  Violina Şef serviciu CM, DASPF 

316.  Morar Viorica Educator 

317.  Pumnea Daniela Psiholog, SAP 

318.  Rîşcani Postolache Rodica Secretarul CR 
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319.  Dandara Viorel Şef DÎTS 

320.  Botnaru Lilia Psiholog şcolar 

321.  Guţul Snejana Psihopedagog SAP 

322.  Carabulea Marta Pedagog înv. primar şi spec. SAP 

323.  Mogîldan Svetlana Director Centrul de Creaţie 

324.  Frecăuţanu Diana Director liceu 

325.  Scacun Diana CDS 

326.  Vartic Nadejda Specialist  DASPF 

327.  Fidorişin Aliona Logoped şcolar 

328.  Iaguşevschi Liudmila Preşedinte CMI 

329.  Afteni Diana Metodist grădiniţă 

330.  Balan Daniela Logoped grădiniţă 

331.  Tăbîrţa Aculina Şef DF 

332.  Catelli Viorel Specialist principal DÎTS 

333.  Guţu Tatiana Pedagog Centrul de Creaţie 

334.  Stanţier Tatiana Specialist principal DÎTS 

335.  Timciuc Liubovi Contabil şef DÎTS 

336.  Cherdivara Ala Şef adjunct DÎTS 

337.  Scutaru Albina Psiholog SAP 

338.  Petraşescu Svetlana Pedagog înv. primar şi spec. SAP 

339.  Duduţă Tatiana Educator preşcolar 

340.  Cosica Viorica CDS 

341.  Botnaru Lilia Psiholog SAP 

342.  Sîngerei Tabarcea Vitalie Vicepreşedintele raionului 

343.  Chisaru Viorica Şef DE 

344.  Curciuc Mihai Şef adjunct DE 

345.  Bordeniuc Maria Şef DF 

346.  Malivanciuc Lilia Şef SAP 

347.  Bostan Inga Medic neurolog 

348.  Andriuţă Galina Pedagog înv. primar şi spec. SAP 

349.  Sîrbu Elena Pedagog înv. preşcolar SAP 

350.  Patraş Elena Director grădiniţă 

351.  Potînga Natalia Educator preşcolar 
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352.  Secrieru Elena Pedagog Centrul de Creaţie 

353.  Colac Nadejda Psiholog centrul de plasament 

354.  Bucilă Alexandru Pedagog 

355.  Rusu Ecaterina CDS 

356.  Petrov Lilia Psiholog SAP 

357.  Secrieru Nelea Şef adjunct DASPF 

358.  Ciobanu Victor CDS 

359.  Bezniciuc Ala Specialist DASPF 

360.  Colac Nadejda Psiholog centrul de plasament  

361.  Parnov Maria Specialist principal DE 

362.  Bezniuc Ala Specialist DASPF 

363.  Urecheanu  Nadejda Specialist DF 

364.  Mateş Alina Preşedinte CMI 

365.  Cristinoi Natalia Pedagog înv. primar şi spec. SAP 

366.  Cocieru Ina Psihopedagog SAP 

367.  Soroca Nicuţă Vladimir Vicepreşedintele raionului 

368.  Donos Ghenadie Şef DÎ 

369.  Lisnic Lora Şef DF 

370.  Păunescu Svetlana Şef adjunct DÎ 

371.  Solovei luliana Director gimnaziu 

372.  Jardan Maia Preşedinte CMI 

373.  Cucu Elena Logoped SAP 

374.  Romanciuc Elena Pedagog înv. primar şi spec. SAP 

375.  Irodoi Elena Psiholog SAP 

376.  Stavila Margareta Psihopedagog SAP 

377.  Curoşu Nadejda Psiholog SAP 

378.  Cioban Olga Specialist  DASPF 

379.  Mandrîc Veronica Pedagog înv. preşcolar SAP 

380.  Cojuhari Anastasia Director grădiniţă 

381.  Leşcu Maria Logoped şcolar 

382.  Lijdricean Oxana Şef SAP 

383.  Andrieş Veronica Specialist principal DÎ 

384.  Calmaţui Silvia Contabil şef DÎ 
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385.  Gusan Violeta Specialist DF 

386.  Izvoran Elena Specialist-metodist DÎ 

387.  Munteanu Luminiţa Logoped SAP 

388.  Ghidirim Liliana Psiholog SAP 

389.  Străşeni Nicula Sergiu Vicepreședintele raionului 

390.  Certan Iulia Șef DE 

391.  Bictaghirov Tatiana  Şef SAP,  
coordonator local 

392.  Bîcos Tudor Director 

393.  Schirliu Valeria Spec.  superior DF 

394.  Panfil Galina Director 

395.  Talmaci Valentina Șef-adjunct DASPF 

396.  Luchian Elena CDS 

397.  Perepelicinîi Eleonora șef CM DÎ 

398.  Zeamă Jana Metodist educație preșcolară 

399.  Ciobanu Svetlana Director 

400.  Cheptene Valentina Director 

401.  Mihai Stela Psihopedagog SAP 

402.  Jalbă Viorica Pedagog SAP 

403.  Nicula Irina Director 

404.  Tcaci Natalia Educator 

405.  Miron Maria Director 

406.  Sîrcu Ludmila Kinetoterapeut SAP 

407.  Boțan Elena  Pedagog educație preșcolară SAP 

408.  Ştefan Vodă Orlov Nicolae Vicepreședintele raionului 

409.  Burduja Raisa Șef Direcție Educație 

410.  Pînzaru Anastasia Șef-adjunct SAP 

411.  Sînchetru Valentina Responsabil EI DÎ,  
coordonator local 

412.  Maxian Ina Șef SAP 

413.  Iuraș Galina Șef-adjunct Direcția Educație 

414.  Bulgari Elena Șef-adjunct DASPF 

415.  Lungu Larisa Director 

416.  Toderica Galina Director 



 
Raportul final al Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

 

267 
 

417.  Lugovschi Tatiana Spec. Principal DF 

418.  Marin Ana Psiholog SAP 

419.  Titarenco Djoneta Psiholog SAP 

420.  Sînchetru Victor Președintele CRS 

421.  Tudorean Emilia Spec. Metodist DÎ 

422.  Mancoș Aurelia Spec. Metodist DÎ 

423.  Eremenco Svetlana Secretar Primărie, părinte 

424.  Ceban Ana Pedagog SAP 

425.  Căliman Ina Șef DF 

426.  Telenești Bejan Valerian Vicepreședinte al raionului Teleneşti 

427.  Negrescu Ion Şef DE 

428.  Vleju Maria Şef adjunct DE 

429.  Gheorgiţă Vasile Şef SAP 

430.  Anton Raisa Specialist principal, metodist, DE 

431.  Darie Ludmila Şef Direcţie finanţe 

432.  Popovici Natalia DASPF 

433.  Burlacu Raisa Părinte 

434.  Cernica Raisa Director Grădiniţă 

435.  Golban Ludmila Director Grădiniţă 

436.  Gavriliţă Lidia Director adjunct, preşedinte CMI 

437.  Ostap Oxana CDS 

438.  Mereuţă Renata Preşedinte CMI 

439.  Dabija Tatiana CDS 

440.  Zgardan Cristina CDS 

441.   Botnari Maria Şef adjunct SAP 

442.  Rusu Elena Psihopedagog SAP 

443.  Roşca Olga Pedagog SAP 

444.  Nastas Elena Psiholog SAP 

445.  Bologan Adela Responsabil EI, DE 

446.  Mocanu Tatiana CDS 

447.  Grecu  Viorica Contabil-şef, Direcţia finanţe 

448.  Blajevschi Elena Economist, DE 

449.  Banari Tatiana Specialist, Direcţia finanţe 
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450.  Ceorescu Tatiana Specialist, Direcţia finanţe 

451.  Ungheni Pancu Iulia Vicepreşedintele raionului Ungheni 

452.  Ciuvaga Alexandru Şef DÎTS 

453.  Bîstriţchi Stela Şef adjunct Direcţia finanţe 

454.  Caţer Livia Specialist principal, DE, responsabil EI 

455.  Cotici Viorica Specialist principal DE, resp. educ. 
preșcolară 

456.  Dereş Maria Şef SAP 

457.  Tataru Marin Psiholog, şef adjunct SAP 

458.  Andruşca Sergiu Director 

459.  Procopovici Valentina Director 

460.  Chirilov Lidia Educator 

461.  Filimon Maria Specialist, metodist DE 

462.  Drobot  Natalia Economist 

463.  Vatavu Lidia Psiholog, CDS 

464.  Cucu Natalia Logoped SAP 

465.  Toma Tatiana CDS  

466.  Cucuruzac Emilia Director  

467.  Moroi Liudmila Psihopedagog SAP 

468.  Morari Lilia Pedagog învăţămînt preşcolar, SAP 

469.  Orbu Tatiana Kinetoterapeut SAP 

470.  Cozmic Veronica Psihopedagog SAP 

471.  Procopciuc Violeta Psiholog SAP 

472.  Vaşciuc Ina Asistent social, DASPF 

473.  Obrijanu Elena CDS 

474.  Burlacu Elena Kinetoterapeut, Centrul “Casa pentru 
toţi”    

475.  Rusu Tatiana CDS 

476.  Lîsîi Ludmila CDS  

477.  UTAG Stoianov N. M. Locțiitorul Bașcanului UTAG 

478.  Sircheli Maria. Șef adjunct Direcția Educație 

479.  Neagova Ana Şef SAP, coordonator local 

480.  Uzun Maria Psiholog 
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481.  Uzun Nadejda CDS 

482.  Kiosea Maria Director 

483.  Caramit Elena Director 

484.  Ianacova Elena Logoped SAP 

485.  Zlatovcena Anna Pedagog SAP 

486.  Gheorghioglo Elena Psihopedagog SAP 

487.  Ivanceva Liubovi Director 

488.  Ichizli Tatiana Șef-adjunct DÎ 

489.  Balova Vera Director 

490.  Cozari Aliona Șef-adjunct DASPF 

491.  Marinciu Ecaterina Director adjunct 

492.  Podsuhina S. Inspector DÎ 

493.  Draganova Vera Pedagog social 

494.  Ormanji Nina Șef-adjunct SAP 

495.  Torlac Sofia Șef DÎ 
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Anexa 20 

Modelul de Certificat  

eliberat participanților la programul general de instruire  

în cadrul Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

  
 

 
Ministerul Educației  

Centrul Republican de Asistență 

Psihopedagogică 

Banca Mondială 
Lumos Foundation 

Moldova 

 

C E R T I F I C A T  

nr.________ din 30.07.2015 

Eliberat dnei/dlui______________________ 

privind promovarea programului de formare în domeniul planificării 

strategice a dezvoltării educației incluzive, realizat în cadrul Proiectului 

”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”, finanțat de Banca 

Mondială, administrat de FISM și implementat de Lumos Foundation 

Moldova. 

Program de 48 de ore, realizat în perioada 30.10.2014 – 30.07.2015 

Virginia Rusnac, 
 

Director, Centrul 
Republican de 

Asistență 
Psihopedagogică  

 

Alex Kremer, 

 

Director de 

Țară, 

Banca Mondială 

Mircea Eșanu, 

 

Director, Fondul 

de Investiții 

Sociale din 

Moldova 

 

Irina Malanciuc, 

 

Director, 

Lumos 

Foundation  

Moldova 

 

____________ 
 

____________ 
 

____________ 
 

____________ 
 

 

Tematica programului de 

formare: 

1. Metodologia de 

cartografiere a 

serviciilor educațional 

la nivel de raion, 

comunitate și 

instituție de 

învățămînt 

2. Obiective, acțiuni și 

indicatori-cadru de 

dezvoltare a educației 

incluzive 

3. Planificarea strategică 

a dezvoltării educației 

incluzive la nivel de 

raion. 

4. Mecanisme de 

implementare și de 

monitorizare/evaluare 

a implementării 

Planului strategic de 

dezvoltare a educației 

incluzive la nivel de 

raion. 

 

 

 

 

 

http://www.lumos.com/
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Anexa 21 

Mecanism de monitorizare și evaluare a implementării 

Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive la nivel raional 

Considerații generale 

Monitorizarea și evaluarea (M&E) sunt procese inerente implementării unui Plan de acțiuni – 

strategic sau operațional, din considerentul că furnizează informații pentru gestionarea întregului 

proces, ceea ce permite  părților implicate în realizarea Planului să reacționeze prompt și în mod 

rațional la posibilele dificultăți și probleme în implementare. 

Monitorizarea este colectarea periodică, prin proceduri riguroase și transparente, a informațiilor 

privind modul de realizare a activităților planificate și analiza acestora prin raportare la 

obiectivele proiectate.  

Evaluarea constituie măsurarea rezultatelor înregistrate în conformitate cu indicatorii 

stabiliți/rezultatele prevăzute. 

Ambele procese sunt corelate și interdependente, iar sinergia dintre acestea este determinată 

de faptul că: 

- furnizează informații privind realizarea celor planificate; 

- constată progresele în implementarea Planului; 

- identifică problemele, factorii impredictibili care pot afecta angajamentele de bună-

credință incluse în Plan;  

- limitează posibilele erori; 

- permit ajustarea, corectarea, pe parcurs, a variantei originale a Planului, sub presiunea 

diferitor factori și a evoluțiilor; 

- facilitează schimbul de informații între părțile interesate 

- fundamentează luarea deciziilor și acțiunile viitoare. 

M&E este importantă pentru: 

- a îmbunătăți, a crește performanța Planului; 

- a emite judecăți de valoare cu privire la eficacitatea Planului; 

- a genera cunoștințe/informații despre cele mai bune practici, despre problemele 

existente în implementarea Planului, lecțiile învățate etc. 

În procesul de monitorizare și evaluare sunt aplicabile următoarele principii generale: 

 M&E se desfășoară în interesul asigurării calității procesului de dezvoltare a educației 

incluzive, încurajează toți actanții în obținerea rezultatelor. 

 M&E respectă regulile de conduită profesională, oferă un feedback clar și constructiv. 

 M&E este efectuată de persoane care dispun de competențe în domeniu. 
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 Constatările, aprecierile, concluziile formulate de evaluatori se bazează și sunt justificate 

prin dovezi valabile, fidele, suficiente, actuale și autentice. 

 M&E se finalizează cu elaborarea unui raport scris care identifică progresele de bază 

înregistrate, precum și principalele constrîngeri, sugerează soluții pentru eliminarea 

acestora. 

Aplicarea acestor principii garantează faptul că monitorizările/evaluările sunt organizate corect, 

într-o manieră transparentă, rezultatele sunt valide, fidele, consecvente și contribuie la 

îmbunătățirea proceselor. 

Procesul de M&E are cîteva funcții distincte: 

 de evaluare a rezultatelor; 

 de recuperare; 

 de prevenire; 

 de informare; 

 de asigurare a calității. 

Caracteristicile-cheie ale procesului de M&E sunt:  

 caracterul obiectiv, corect și imparțial; 

 caracterul analitic; 

 orientarea strategică, spre rezultat; 

 fundamentarea pe informații valide. 

Obiect al M&E sunt următoarele elemente de bază ale procesului de dezvoltare strategică a 

educației incluzive: 

 resursele; 

 calitatea proceselor; 

 rezultatele; 

 satisfacția beneficiarilor. 

În mod evident, în proces, vor fi identificate și alte aspecte, importante și prioritare la o anumită 

fază de implementare a Planului EI. 

Deși există numeroase similarități între monitorizare și evaluare ca parte a proceselor  de 

planificare strategică și implementare a planurilor, este important să fie cunoscute și diferențele 

între acestea, fapt care va sigura o mai bună organizare/realizare și evitarea potențialelor 

probleme. 

Monitorizarea Evaluarea 

Este recurentă. Este periodică (la diferite etape și finală). 
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Urmărește progresele. Face analiza aprofundată a realizărilor actuale 
în raport cu cele planificate. 

Vizează analiza situației curente, respectarea 
termenelor, indicatorii de performanță, 
minimizarea costurilor etc. 

Vizează determinarea progreselor obținute, a 
nivelului de atingere a obiectivelor, a im-
pactului acțiunilor realizate. 

Oferă răspunsuri referitoare la activitățile 
implementate și rezultatele obținute. 

Oferă răspunsuri referitoare la cum și de ce au 
fost obținute rezultatele și impactul viitor al 
acestora. 

Este un exercițiu extern.  Este un exercițiu intern și/sau extern. 

Prezintă semnale asupra problemelor.  Oferă informații, argumente etc. pentru 
corectarea strategiilor în vigoare sau pentru 
noi opțiuni de politici. 

Colectează/furnizează date cantitative (de 
regulă) 

Colectează/furnizează, în special, date 
calitative, oferind informații referitoare la 
rezultatele realizării Planului, cu focalizare pe: 
- Eficiență (rezultate versus costuri); 
- Efectivitate (realizarea/atingerea 

rezultatelor); 
- Relevanță (satisfacerea necesităților 

beneficiarilor); 
- Sustenabilitate (rezultatele durabile în 

timp); 
- Rezultate neanticipate (rezultatele atinse 

sunt semnificativ mai performante decît 
cele anticipate) 

- Cauzalitate (factorii care afectează 
performanța); 

- Validitatea planificării (logica și coerența 
între acțiunile planificate și posibilitatea 
realizării lor); 

- Strategii alternative (identificarea altor 
posibile modalități de abordare a 
problemelor/obiectivelor de realizat). 

 

Prin informațiile care le colectează/furnizează, M&E contribuie la crearea unui sistem de 

coordonare a procesului de dezvoltare a educației incluzive activ, bine gestionat și transparent. 

Un sistem de informare pentru coordonare se referă la colectarea și schimbul de informații, 

esențiale pentru o coordonare eficientă.  

Atunci cînd tehnologiile sunt disponibile, cel mai simplu mod de a gestiona și disemina 

informațiile este cel electronic fie prin intermediul unui web-site, fie prin e-mailuri către un grup-
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țintă stabilit anticipat (constituit din specialiștii reprezentanți ai domeniilor relevante). Site-ul 

poate fi accesibil tuturor sau poate exista un sistem pe nivele de acces pentru utilizatori diferiți.  

O altă modalitate este distribuirea, cu anumită periodicitate, a informațiilor relevante în forma 

unor note/rapoarte scrise, tipărite.  

Algoritm 

Demersul de monitorizare și cel evaluativ poate fi planificat și organizat prin considerarea 

următorului algoritm: 

Etape de parcurs Întrebări de control Recomandări pentru realizare 

Determinarea 
obiectului M&E 

 Ce monitorizăm/ 
evaluăm?  

 Ce informații/ date 
vor fi colectate? 

 

M&E trebuie să fie procese planificate 
anticipat. Pentru a asigura coerența și 
consistența proceselor, este necesar să fie 
precizat obiectul M&E.  

În calitate de obiect al M&E pot servi 
activitățile ce decurg din fiecare obiectiv al 
Planului de dezvoltare a educației incluzive. 
De exemplu: 

 Monitorizarea procesului de 
dezinstituționalizare a copiilor din 
raion, plasați în instituții rezidențiale în 
afara raionului; 

 Monitorizarea funcționării centrelor 
de resurse pentru educația incluzivă; 

 Evaluarea impactului serviciilor 
prestate de centrele de resurse pentru 
educația incluzivă; 

 Evaluarea formării, alocării și 
valorificării Fondului pentru educația 
incluzivă. 

Stabilirea 
metodologiei 
(metodologiilor) 
aplicate 

 Cum vom 
organiza/realiza 
procesul?  

 Cum vor fi colectate 
informațiile/datele?  

 Ce instrumente vor 
fi aplicate (dacă e 
cazul)?  

 Ce resurse 
(personal, 
consumabile, 
tehnică, transport 

Pentru realizarea propriu-zisă a procesului, 
este necesar să fie clarificate mai multe 
aspecte care, odată determinate, se constituie 
într-o metodologie de organizare și realizare a 
M&E. 

Pot fi promovate două tipuri de monitorizare 
și evaluare: 

1. Monitorizare internă (autoevaluare), 
realizată în cadrul instituției implicate 
în realizarea Planului EI; 
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etc.) vor fi 
necesare?  

 Unde, din ce surse 
vor fi colectate 
datele/informațiile?  

 Cum va fi verificată 
calitatea datelor 
colectate la fiecare 
etapă? 

 

2. Monitorizare (evaluare) externă, 
realizată de către o altă instituție, 
autoritate. 

M&E, atît cea internă, cît și cea externă, 
presupun colectarea de date și informații 
privind realizarea activităților incluse în Plan.   
Entitățile implicate în procesul de dezvoltare a 
educației incluzive (Direcția Educație, 
instituțiile de învățămînt, Consiliul local 
pentru protecția drepturilor copilului etc.) își 
planifică și realizează, cu o anumită 
periodicitate, activități de M&E pentru a 
constata gradul/nivelul de implementare a 
Planului, progresele înregistrate în 
implementare, dar și constrîngerile existente. 
În baza analizelor efectuate se formulează 
concluziile de rigoare și se înaintează 
recomandări pentru îmbunătățirea activității.  

În calitate de instrumente de M&E pot fi 
aplicate, după caz, fișe, 
formulare,chestionare, anchete, liste de 
control tematice etc. 

Participanți:  Cine va realiza 
M&E?  

 Cine va fi 
responsabil de 
colectarea 
informațiilor/ 
datelor?  

 Cine va fi 
responsabil pentru 
asigurarea calității 
datelor colectate la 
fiecare etapă a 
procesului de M&E? 

M&E pot fi realizate de către 
participanți/specialiști de la diferite niveluri: 

 Central (ministerele de profil, 
instituțiile specializate); 

 Raional (Consiliul raional și 
subdiviziunile acestuia, instituții 
specializate); 

 Comunitar (Consiliul local, 
reprezentanții societății civile, 
părinții); 

 Instituțional (administrația 
instituțiilor, specialiștii implicați). 

Decident (ți):  Cine va analiza 
datele colectate? 

 Cine va elabora 
raportul 
(rapoartele) de 
evaluare? 

Indiferent de nivelul la care și de la care se 
realizează, M&E se desfășoară sub 
administrarea unui conducător care, pe lîngă 
că dirijează procesul propriu-zis, își asumă 
responsabilitatea  pentru analiza datelor 
colectate și elaborarea unui raport de M&E. 
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Destinatar (i):  Cui îi vor fi 
prezentate 
rezultatele?  

Fiecare din palierele verticalei implicate în 
procesul de  M&E menționate la 
compartimentul Participanți, poate fi, în 
funcție de rolul atribuit la fiecare din etapele 
procesului, atît decident, cît și destinatar al 
informației colectate ca rezultat al  M&E. 

Valorificarea 
rezultatelor: 

 În ce scop vor fi 
utilizate 
rezultatele? 

 Cui, cît de des, în ce 
cadru vor fi 
prezentate 
rapoartele de 
evaluare și 
diseminate 
rezultatele? 

Este important și necesar ca rezultatele M&E 
să fie valorificate într-un mod cît mai eficient 
posibil. Aceasta presupune efectuarea 
analizelor profunde și detaliate, formularea 
tendințelor în realizarea Planului EI și, după 
caz, replanificarea, ajustarea, corectarea, 
actualizarea Planului.  

Pentru a obține o mai mare eficacitate și 
eficiență, este necesar ca rezultatele 
evaluărilor să fie raportate la nivelul superior 
de decizie (Consiliul Raional), dar și la 
nivelurile de execuție (organele raionale de 
specialitate, instituțiile de profil, specialiștii 
implicați etc.), de implicarea nemijlocită a 
cărora depinde realizarea Planului. 

Modele planificare 

În procesul de planificare, organizare și realizare a M&E, pot fi aplicate diferite modele de 

planificare. 

Modelul 1.  

Nr. 
crt. 

Rezultat, indicator Sursa de 
colectare/oferire 

a adatelor 

Metodele 
de colectare 

Responsabili 
de colectarea 

datelor 

Frecvența 
colectării 

Obiectiv: 

      

Exemple indicatori monitorizați/evaluați: 

 Nr. copii cu dizabilități înrolați; 

 Nr. servicii de suport create; 

 Nr. specialiști/persoane încadrate în formare continuă; 

 % valorificare Fond pentru educația incluzivă. 
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Modelul 2.   

Nr. 
crt. 

Domeniul  Obiectivele  Instituțiile  Echipa Perioada 

      

Exemple domenii de M&E: 

1. Identificarea copiilor neșcolarizați și înrolarea acestora. 

2. Asigurarea serviciilor de suport multidisciplinar la nivel comunitar. 

3. Organizarea învățămîntului la domiciliu. 

4. Organizarea transportării copiilor către și dinspre instituția de învățămînt a copiilor cu 

dizabilități fizice/neuromotorii etc. 

Modelul 3. 

Obiective/activități Indicatori Constatări privind realizarea 

Obiectiv: 

Activitatea 1.   

Activitatea 2.   

….   

Exemple activități: 

1. Stabilirea moratoriului privind plasarea copiilor în instituții rezidențiale. 

2. Dezvoltarea rețelei de centre de resurse pentru educația incluzivă în instituțiile preșcolare 

3. Organizarea alimentației gratuite a copiilor asistați în centrele de resurse pentru educația 

incluzivă. 

4. Evaluarea nivelului de corespundere a edificiilor instituțiilor de învățămînt principiilor 

accesului pentru toți și incluziunii copiilor etc. 

În scopul asigurării calității procesului de M&E, este indicat să se respecte următoarele  reguli: 

- Caracterul sistematic, planificat; 

- Implicarea actanților relevanți; 

- Pregătirea evaluatorilor; 

- Asigurarea acurateței, corectitudinii datelor; 

- Accesarea și utilizarea informațiilor/datelor deja existente; 

- Evitarea dublărilor în colectarea datelor și raportare; 

- Excluderea colectării datelor/informațiilor inutile; 

- Urmărirea în evaluare a rezultatelor, progreselor înregistrate în perioada dintre evaluări; 

- Folosirea rezultatelor evaluării pentru ajustarea Planului (dacă este necesar). 
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Totodată, este important să fie luate în considerare și potențialele limitări/constrîngeri: 

 Lipsa cunoștințelor, pregătirii evaluatorilor în domeniul supus M&E; 

 Lipsa resurselor (informaționale, umane, financiare, tehnice) necesare pentru efectuarea 

M&E calitative și a analizei corespunzătoare; 

 Insuficiența/invaliditatea datelor colectate în procesul M&E etc. 
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Anexa 22 

Recomandări privind pachetul minim de dotări pentru școlile incluzive 

Dotări Tipuri Nr. unități 

Mobilier 

Săli de clasă 

Mese/bănci individuale (cu scaune), cu poziționare 
specială, copii mici 

4 

Mese/bănci individuale (cu scaune), cu poziționare 
specială, copii mari 

4 

Sala polivalentă a 
Centrului de resurse 

pentru educația incluzivă 

Masă de lucru, pentru ocupații, modulare  4 

Masă computer 2 

Scaun 12 

Fotoliu pliant (ajustabil) 2 

Fotoliu-pară 2 

Canapea pentru relaxare, poziționare orizontală  1 

Dulap/garnitură pentru materialele didactice, 
literatură, jocuri dezvoltative 

2 

Cabinetul cadrului 
didactic de sprijin 

Masă de lucru (cu anexă instalare computer) 1 

Scaun birou 2 

Dulap documente, materiale 1 

Dulap pentru documentația copiilor 1 

Cabinetul psihologului 

Masă de lucru (cu anexă instalare computer) 1 

Scaun birou 1 

Fotoliu capitonat 2 

Dulap cu rafturi documentație, materiale 1 

Cabinetul logopedului 

Masă de lucru (cu anexă instalare computer) 1 

Măsuță de lucru cu copilul 1 

Scaune birou 2 

Oglindă 1 

Dulap cu rafturi documentație, materiale 1 

Cabinetul asistentului 
medical 

Masă de lucru 1 

Scaun birou 1 
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Dulap medicamente  1 

Cușetă/canapea medicală 1 

Echipamente specifice 

Generale, de mobilitate 

Lift/ascensor pentru asigurarea accesului la etajele 
superioare ale clădirii școlii 

1 

Cadre de mobilitate (ajustabile) 2 

Premergătoare (ajustabile) 2 

Scaune cu rotile (ajustabile) 2 

Sălile de clasă 

Set echipament multimedia (cu softuri pentru 
activitățile cu copiii cu CES) 

4 

Table de lucru mici, amplasate la nivelul copiilor în 
scaune cu rotile 

10 

Panouri modulare 10 

Sala polivalentă a 
Centrului de resurse 

pentru educația incluzivă 

Calculatoare cu softuri pentru activitățile cu copiii 
cu CES 

1 

Tablă interactivă  1 

Panouri modulare 2 

Echipament sport (Anexa 1) 1 

Set literatură pentru copii  1 

Set materiale didactice pentru lucrul cu copiii cu 
CES 

1 

Set jucării/jocuri dezvoltative pentru lucrul cu 
copiii cu CES 

1 

Aparat aer condiționat 1 

Cabinetul cadrului 
didactic de sprijin 

Calculator  1 

Imprimanta/scanner/xerox 1 

Cabinetul psihologului 
Calculator cu softuri speciale pentru evaluare și 
asistență/consiliere psihologică 

1 

Cabinetul logopedului 

Calculator cu softuri speciale pentru evaluare și 
terapii logopedice 

1 

Set pentru evaluare și terapii logopedice (Anexa 2) 1 

Cabinetul asistentului 
medical 

Set aparate, dispozitive, instrumente, articole, 
echipamente asociate, medicamente, conform 

1 
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cerințelor în vigoare stabilite de Ministerul 
Sănătății 

Bloc sanitar adaptat (cel 
puțin unul în instituție) 

Bare de sprijin  Pe 
perimetrul 
spațiului 

Chiuvetă fixată sigur la înălțimea de 800 mm 
(ajustabilă)  

1 

Robinet cu manetă scurtă, flexibilă, ușor de 
manevrat, cu markeri  de temperatură 

1 

WC, înălțime - 400 mm,  bară-mîner de sprijin 
suplimentar de tipul spatulă mare cu lungimea 800 
mm, montată pe peretele adiacent  

1 

Anexa 1 

Set minim echipament sport pentru dotarea centrelor de resurse 

Nr. crt. Tip echipament sport Nr. unități 

1.  Spalier (scară fixată pe perete) 1 

2.  Bicicletă ergometrică 1 

3.  Șah 2 

4.  Minge volei 2 

5.  Badminton 2 

6.  Minge fotbal 2 

7.  Cerc gimnastica 2 

8.  Coarde 4 

9.  Minge cauciuc 4 

Anexa 2 

Set minim pentru evaluare și terapii logopedice 

Nr. crt. Tip echipament sport Nr. unități 

1.  Oglindă (1m x 0.5m) 1 

2.  Oglinzi  mici pentru lucrul individual (20cmx15cm) 2 

3.  Set table cu litere (magnetice)  1 

4.  Tablă din plută (600x400) 1 

5.  Clepsidre 2 

6.   Set tablouri mari cu subiect 2 

7.   Set tablouri pentru evaluarea pronunţiei sunetelor 2 
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8.  Set mulaje (fructe, legume etc.) 1 

9.  Jucării de suflat 1 

10.  Jucării care produc sunete (clopoței etc.) 1 

11.  Biberoane 10 

12.  Mănuşi medicale de unică folosinţă (perechi) 100  

13.  Tifon steril, lățime 5-10 cm 250 

14.  Spatule  600 

15.  Linguriţe de plastic 50 

16.  Periuţe 10 

17.   Burete 10 

18.  Șorţuleţe 10 
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Anexa 23 

Programul vizitei de studiu pentru reprezentanții raioanelor în care se implementează 

Proiectul FISM  ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

Ialoveni, 18 martie 2015 

Florești, 19 martie 2015 

Obiective: 

 Prezentarea modelului de dezvoltare a educației incluzive în raionul Ialoveni 

 Diseminarea practicilor pozitive, realizărilor la nivel de raion și de instituție școlară 

Raioanele participante, pe destinații: 

Ialoveni  Florești 

1. Călăraşi 

2. Criuleni  

3. Nisporeni  

4. Orhei  

5. Basarabeasca 

6. Hînceşti 

7. Leova 

8. Căuşeni 

9. Cimişlia 

10. Ştefan Vodă 

11. Străşeni 

12. UTAG 

1. Briceni 

2. Donduşeni 

3. Drochia 

4. Edineţ 

5. Ocniţa  

6. Rîşcani  

7. Sîngerei 

8. Soroca 

9. Făleşti  

10. Glodeni  

11. Teleneşti 

12. Ungheni 

Structura grupului de participanți: 

 Vicepreședintele raionului cu probleme de educație 

 Șeful Direcției Educație 

 Șeful SAP 

 Coordonatorul Proiectului  

Programul vizitei 

Ora  Activitatea 

09.30 – 10.00  Sosirea participanților la sediul Consiliului Raional  

Înregistrarea participanților 

10.00 – 11.50  Ședința plenară ”Implementarea politicilor de stat și a reformelor în domeniul 
educației și protecției copilului în raionul Ialoveni/Florești” 

Prezentări: 
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 Respectarea și asigurarea realizării drepturilor copilului în raionul 
Ialoveni 

Vicepreședintele raionului  

 Dezvoltarea învățămîntului în raion 

șef Direcția Educație 

 Promovarea educației incluzive în raionul Ialoveni: Provocări, realizări și 
perspective 

șef adjunct Direcția Educație/responsabil de educația incluzivă 

 Sesiune de dezbateri. Întrebări, răspunsuri, expunere de opinii 

11.50 – 12.00  Transferul delegației/participanților la Liceul Teoretic ”Petre Ștefănucă” 
Ialoveni/Liceul Teoretic ”Miron Costin” Florești 

13.00 – 14.00 Informarea participanților privind realizarea/dezvoltarea practicilor incluzive 
la nivel de instituție școlară: din experiența Liceului Teoretic ”Petre Ștefănucă” 
Ialoveni/Liceului Teoretic ”Miron Costin” Florești 

 Managementul educației incluzive la nivel instituțional 

Directorul instituției 

 Suportul educațional al copiilor cu CES: planificare, organizare, realizare 

Cadre didactice la clasă, cadrul didactic de sprijin, psihologul școlar 

 Sesiune de dezbateri. Întrebări, răspunsuri, expunere de opinii 

 Vizionarea filmulețului „Sînt o voce nu un ecou”, realizat de copii pentru 
Conferința internațională ”Educația incluzivă: Realități și perspective de 
dezvoltare în Republica Moldova” (noiembrie 2013, Chișinău) și a 
filmulețului ”O casă pentru o viață nouă” realizat de copii pentru 
Conferința globală privind dezinstituționalizare (noiembrie 2014, 
Londra) 

 Realizarea turului școlii: Centrul de resurse pentru educația incluzivă, 
alte locații  (inclusiv construcția Unității de Educație Specială Ialoveni) 

14.00 – 14.10 Transferul delegației/participanților de la Liceu la Casa Comunitară  

14.10 – 14.30 Prezentarea serviciului social pentru copiii separați de familie – Casa 
comunitară 

14.30 – 15.30 Prînz 

 15.30  Plecarea participanților 
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Anexa 24 

Metodologia de organizare  

a ședinței Consiliului Raional pentru aprobarea  

Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2015-2020 

Activități pre-ședință: 

 Instruirea grupului de promovare a Planului; 

 Plasarea proiectului Planului de dezvoltare a educației incluzive pe site-ul Consiliului 

Raional, al Direcției Educație, SAP; 

 Organizarea de către membri grupului de promovare a prezentărilor și dezbaterilor 

publice pe marginea proiectului Planului (radio, TV, presa locală, altele); 

 Discutarea proiectului Planului în ședințe/ateliere cu diferiți actanți: primari, manageri ai 

instituțiilor de învățămînt, specialiști cu atribuții în asistența copiilor cu dizabilități/CES 

(cadre didactice, cadre didactice de sprijin, psihologi, medici, asistenți sociali), părinți; 

 Examinarea proiectului Planului în comisiile de specialitate ale Consiliului Raional. 

Organizarea/convocarea ședinței: 

 Emiterea dispoziției de organizare a ședinței Consiliului prin care se aprobă 

agenda/ordinea de zi, se precizează data, locul, responsabilii etc.); 

 Informarea  participanților, inclusiv a invitaților, prin intermediul secretarului Consiliului, 

despre organizarea și desfășurarea ședinței Consiliului (scrisoare informativă, 

telefonogramă, alte modalități stabilite în cadrul Consiliului, remisă cu cel puțin 5 zile 

înaintea ședinței); 

Forma de organizare: Ședință extraordinară, deschisă/lărgită 

Participanți: 

 Membrii Consiliului raional 

 Invitați: 

o Grupul de promovare; 

o Reprezentanți ai structurilor Consiliului Raional; 

o Primari; 

o Manageri ai instituțiilor de învățămînt preșcolar, primar și secundar; 

o Reprezentanți ai părinților; 

o Reprezentanți ai copiilor; 

o Reprezentanți ai societății civile; 

o Reprezentanți mass-media 

Desfășurarea ședinței: 

 Expoziție organizată de Direcția Educație, Serviciul de asistență psihopedagogică și 

instituțiile cu bune practici în promovarea și dezvoltarea educației incluzive (fotografii, 
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colaje, postere din activitatea în domeniu, cu respectarea obligatorie a  normelor privind 

protecția datelor cu caracter personal; lucrări ale copiilor etc.) 

 Prezentarea Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive de către șeful Direcției 

Educație: 

a. Necesitățile și prioritățile raionului în domeniul dezvoltării educației incluzive 

(constatate în rezultatul cartografierii serviciilor educaționale) 

b. Scopul și obiectivele Planului 

c. Domeniile principale de intervenție 

 Comunicări ale membrilor grupului de promovare: 

a. Reprezentant al domeniului de asistență/protecție socială 

b. Reprezentant al domeniului sănătate 

c. Primar 

d. Director instituție de învățămînt  

e. Reprezentant al părinților copiilor cu dizabilități  

f. Reprezentant al copiilor 

 Întrebări, răspunsuri, precizări, comentarii  

 Votarea deciziei privind aprobarea Planului 
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Anexa 25 

Modelul proiectului Deciziei Consiliului raional privind aprobarea Planului strategic de 

dezvoltare a educației incluzive la nivel raional pentru anii 2015-2020 

Proiect 

DECIZIE Nr._____ 

din____________________________ 

 

Cu privire la aprobarea  Planului strategic de dezvoltare 

a educației incluzive în raionul ___________________  

pentru anii 2015-2020 

În contextul strategiilor și angajamentelor naționale privind protecția copilului, reflectate în 

prevederile Convenției Internaționale cu privire la drepturile copilului, ratificată Parlamentul 

Republicii Moldova în 1993, Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități, ratificată de Parlamentul Republicii Moldova în 2010,  

În conformitate cu prevederile Codului Educaţiei nr.152 din 11.07.2014 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), Strategiei ”Educația 2020”, aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr.944 din 14.11.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.345-351 

din 21.11.2014, art.1014), Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (2010-

2013), aprobată prin Legea nr.169 din 09.07.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, 

nr.200-201, art.660), Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în 

situație de risc și a copiilor separați de părinți, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.167-

172 din 02.08.2013 , art.534), 

În scopul realizării prevederilor Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica 

Moldova pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.523 din 11.07.2011 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.114-116, art.589), al asigurării accesului tuturor 

copiilor la educaţie de calitate, 

În temeiul Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28.12.2006, art.43, alin.1, lit. 

j) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, Nr. 32-35, art.116),  

Consiliul Raional DECIDE: 

1. Se aprobă Planul strategic de dezvoltare a educației incluzive în raionul __________ 

pentru anii 2015-2020 (Anexa 1). 

2. Se stabilește că structurile Consiliului Raional: 

a. vor actualiza și adapta planurile de activitate la Planul aprobat prin prezenta Decizie; 

b. vor realiza, conform domeniilor de competență, acțiunile incluse în Planul strategic 

de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2015-2020; 
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c. vor asigura și monitoriza realizarea prevederilor Planului de către instituțiile 

subordonate. 

3. Se recomandă autorităților publice locale de  nivelul I: 

a. să susțină realizarea, la nivel comunitar, a acțiunilor incluse în Planul strategic de 

dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2015-2020; 

b. să dezvolte parteneriate durabile cu instituțiile de învățămînt, cu alți actanți la nivel 

local, în vederea realizării prevederilor Planului. 

 

4. Direcția finanțe (dl/dna _________________): 

a. va asigura planificarea și alocarea surselor financiare în scopul realizării prevederilor 

Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2015-2020, conform  

normativelor în  vigoare;   

b. va oferi consultanță structurilor, serviciilor, instituțiilor cu atribuții în domeniu privind 

proiectarea și gestionarea resurselor pentru asigurarea financiară a proceselor 

aferente incluziunii socio-educaționale a copiilor. 

5. Se constituie Comitetul de coordonare a dezvoltării educației incluzive în raion în perioada 

2015-2020 (Anexa 2). 

6. Comitetul de coordonare a dezvoltării educației incluzive în raion: 

a. va elabora, pînă la ___________2015, și va înainta spre aprobare Regulamentul de 

activitate a Comitetului; 

b. va asigura coordonarea generală și monitorizarea procesului de dezvoltare a educației 

incluzive la nivel raional; 

c.  va asigura cooperarea intersectorială în procesul de dezvoltare a educației incluzive 

în raion; 

d. va prezenta Consiliului Raional rapoarte semestriale privind realizarea Planului 

strategic de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2015-2020 . 

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcină vicepreședintelui 

raionului, dlui/dnei________________________. 

Preşedintele şedinţei _____________________________  

 

Secretarul Consiliului Raional _____________________________ 

 

Contrasemnează: 

… ,  vicepreședintele raionului _____________________________ 

… , șeful Direcției Educație _____________________________ 

… , șeful Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei _____________________________ 

…, ;eful Direcției Finanțe _____________________________ 

… jurist _____________________________ 
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Anexa 1 

La Decizia Consiliului Raional ______________ 

Nr. _________ din ___________________2015 

 

Planul strategic de dezvoltare 

a educației incluzive în raionul ___________________ 

pentru anii 2015-2020 

 

 

Anexa 2 

La Decizia Consiliului Raional ______________ 

Nr. _________ din ___________________2015 

 

Componența Comitetului de coordonare a dezvoltării educației incluzive 

 în raionul _______________________________  

 

Nr. 
crt. 

Nume, prenume Funcția 

1.   președintele Comitetului, vicepreședinte al raionului 

2.   Șef al Organului local de specialitate în domeniul 

învățămîntului 

3.   Șef al Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei 

4.   Șef al Direcției Finanțe 

5.   Reprezentant al domeniului de sănătate 

6.   Reprezentant al Inspectoratului raional de poliție 

7.   Primar  

8.   Șeful Serviciului de asistență psihopedagogică 

9.   Responsabil de educația incluzivă din cadrul 
Organului local de specialitate în domeniul 
învățămîntului 

10.   Director al instituției de învățămînt 

11.   Reprezentant al părinților 

12.   Reprezentant al copiilor 

13.   Reprezentant al societății civile (ONG) 
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Anexa 26 

Modelul Notei de argumentare 

la proiectul Deciziei Consiliului Raional cu privire la aprobarea  Planului strategic de 

dezvoltare a educației incluzive în raionul _______________________ pentru anii 2015-2020 

Proiectul propus pentru aprobare a fost elaborat în scopul implementării Programului național 

de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.523 din 11.07.2011.  

Aprobarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova în calitate de 

politică de stat în domeniul de referință a constituit un eveniment important în asigurarea 

drepturilor și șanselor egale pentru toți copiii țării în ceea ce privește accesul la educație în medii 

comune de învățare. În același timp, realizarea Programului necesită promovarea unor acțiuni 

concrete privind organizarea și funcționarea sistemului educațional și a altor sisteme, astfel încît 

educația incluzivă să se transfere de la stadiul politicilor la cel al funcționalității la nivel de 

comunitate, unitate educațională, copil, familie. 

Cartografierea serviciilor educaționale realizată în raion în perioada 03.11.-24.12.204, a scos în 

evidență faptul că, pe parcursul ultimilor ani, în raion au fost întreprinse eforturi susținute și au 

fost înregistrate anumite realizări în asigurarea dreptului la educație al copiilor, indiferent de 

capacitatea lor fizică, intelectuală sau materială de participare:  

- Circa ________la sută din copiii cu dizabilități de 6(7)-16 ani sunt încadrați în școlile 

generale;  

- Pentru facilitarea accesului copiilor cu cerințe educaționale speciale, sunt create și 

funcționează centre de resurse pentru educația incluzivă în ________ instituții de 

învățămînt primar și secundar;  

- Sunt angajate ________de cadre didactice de sprijin.  

- Personalul didactic a beneficiat de formări în domeniu.  

- În instituțiile de învățămînt de toate nivelurile se dezvoltă, gradual, practici incluzive 

pozitive. 

- În raion este constituit Fondul de educație incluzivă care asigură financiar crearea și 

întreținerea serviciilor de suport educațional. 

Rezultatele cartografierii au demonstrat, de asemenea, că, cu  toate realizările, mai există aspecte 

care necesită îmbunătățiri și dezvoltare continuă. Între cele mai stringente necesități și priorități 

ale raionului în domeniul educației incluzive se includ următoarele: 

- Dezvoltarea/perfecționarea mecanismelor de evidenţă a copiilor la nivel de localitate, 

corelate cu evidențele din instituţiile de învățămînt.  

- Identificarea și evaluarea tuturor copiilor cu dizabilități, în scopul constatării cerințelor 

speciale ale acestora și stabilirii celor mai adecvate forme de asistență a lor. 

- Dezvoltarea/extinderea rețelei structurilor şi serviciilor de suport educaţional în 

instituţiile de învățămînt preşcolar, primar și secundar și a serviciilor conexe. 
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- Crearea formelor de suport suplimentar în pregătirea temelor pentru acasă (meditații) 

copiilor din familii care nu îi sprijină în procesul de învățare și care sunt vulnerabile din 

punct de vedere socio-economic. 

- Dezvoltarea serviciilor de suport non-educațional în scopul facilitării incluziunii copiilor: 

transport specializat pentru deplasarea spre și dinspre instituția de învățămînt; 

alimentația gratuită pentru copii din familii vulnerabile. 

- Crearea de posturi didactice și nedidactice noi care să asigure asistența calificată a tuturor 

copiilor, în special a celor cu dizabilități, și care să răspundă cerințelor diverse ale copiilor. 

- Proiectarea și realizarea unor programe pe termen mediu și lung privind adaptarea 

intrărilor în clădirile instituțiilor de învățămînt, adaptarea spațiilor interioare, realizarea 

altor ajustări rezonabile necesare. 

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

problemelor cu care se confruntă atât fiecare instituţie educațională, cît şi fiecare familie 

defavorizată cu copii cu dizabilități. 

Planul este structurat pe 5 obiective/domenii de intervenție care includ 45 de activități.  

Pentru realizarea acţiunilor incluse în Plan în perioada 2015-2020, conform unor calcule 

estimative, vor fi necesare mijloace financiare în volum de circa ________ mil. lei. Sub aspectul 

surselor de finanţare, ponderea mai mare revine bugetelor APL 2 – circa ________ mil. lei 

(_____%), inclusiv educație - ______  ; asistență socială - ________Din bugetele APL1 se 

preconizează a fi alocate ________ mil. lei (_____%). Costurile care necesită acoperire din 

bugetele instituțiilor de învățămînt  constituie ________ mil. lei. 

Totodată, cca. ________ mil lei sunt costuri incluse tradițional în  buget,   ________mil. lei – 

costuri asigurate prin Fondul de educație incluzivă; iar circa ________ mil.lei (_____%) sunt 

costuri acoperite din sponsorizări, donații. 

O mare parte din acţiunile Planului (40%) se referă la elaborarea/revizuirea şi ajustarea 

documentelor, procedurilor, mecanismelor şi realizarea unor evaluări/monitorizări – activități 

care intră în competenţa autorităţilor sau structurilor/organizațiilor  responsabile și care vor fi 

realizate în limita alocaţiilor bugetare aprobate. În același timp, acțiunile ce vizează dezvoltarea 

educației incluzive necesită, inevitabil, şi mijloace suplimentare, cum ar fi, spre exemplu, cele 

destinate creării centrelor de resurse în grădinițe (unde nu este dezvoltat nici un serviciu de acest 

fel), instituirea postului de asistent personal pentru copiii cu dizabilităţi severe, asigurarea 

transportului specializat, adaptarea infrastructurii etc. 

Proiectul propus pentru aprobare a fost elaborat în mod participativ, sub coordonarea 

vicepreședintelui raionului, cu implicarea reprezentanților tuturor domeniilor relevante: 

educație, asistență/protecție socială, sănătate, finanțe, precum și ai primarilor, ai societății civile, 

părinților. Aprobarea Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2015-2020 

va constitui dovada concretă a asumării angajamentului comun al raionului în realizarea în fapt a 

dezideratului declarat privind eliminarea barierelor și crearea oportunităților de acces la educație 

pentru toți copiii. 
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Anexa 27 

Raport de progres_I 

privind implementarea Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

Perioada de raportare – 18 august-19 septembrie 2014 

În conformitate cu Planul de activități pentru realizarea Proiectului, în perioada de referință au 

fost realizate următoarele: 

1. Elaborarea termenilor de referință pentru contractarea membrilor echipei de Proiect și a 

specialistului în tehnologii informaționale. 

2. Definitivarea Programului/Planului de activități pentru realizarea Proiectului. 

3. Analiza și generalizarea experiențelor existente în domeniul educației incluzive la nivel 

național: 

3.1. Definitivarea Metodologiei de evaluare a experiențelor și  practicilor existente la 

nivel național în domeniul dezvoltării educației incluzive. 

3.2. Definitivarea Fișei de evaluare (parte a Metodologiei).  

3.3. Elaborarea Notelor metodologice privind aplicarea Fișei de evaluare. 

3.4. Coordonarea Metodologiei cu FISM. 

3.5. Distribuirea în raioanele și municipiile republicii a Fișei de evaluare, însoțite de 

notele metodologice. 

3.6. Acordarea asistenței responsabililor de la nivel local în procesul de completare a 

Fișei de evaluare. 

3.7. Colectarea și stocarea informațiilor. 

3.8. Analiza/prelucrarea informațiilor colectate. 

3.9. Analiza diferitor informații oficiale, rapoarte ale Ministerului Educației, studii, 

altor surse informative. 

3.10. Elaborarea Sumarului ”Experiențe existente în domeniul educației incluzive la 

nivel național”. 

3.11. Prezentarea Sumarului FISM. 

4. Precizarea datelor cu referință la semnarea Memorandumului între FISM și consiliile 

raionale din regiunile de implementare a Proiectului. 

5. Stabilirea listei coordonatorilor, desemnați de autoritățile locale, responsabili de 

organizarea și coordonarea la nivel local a activităților planificate pentru  implementarea 

Proiectului.  
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6. Elaborarea Metodologiei de elaborare/actualizare a planurilor raionale de implementare 

a Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-

2020. 

7. Coordonarea Metodologiei cu FISM. 

8. Elaborarea Metodologiei de cartografiere și elaborare a hărții serviciilor educaționale la 

nivel raional. 

9. Elaborarea chestionarelor de evaluare a serviciilor educaționale. Compartimente supuse 

evaluării: 

9.1. Contingentul de copii; 

9.2. Instituții educaționale; 

9.3. Structuri și servicii de suport educațional și conexe; 

9.4. Resurse umane; 

9.5. Baza materială a instituțiilor de învățămînt; 

9.6. Parteneriate socio-educaționale; 

9.7. Finanțarea serviciilor de educație incluzivă (nivel raional și instituțional).  

10. Examinarea în ședințe de lucru a Metodologiei de cartografiere și elaborare a hărții 

serviciilor educaționale la nivel raional. 
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Anexa 28 

Raport de progres_II 

privind implementarea Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

Perioada de raportare – 22 septembrie 2014-15 martie 2015 

În conformitate cu Planul de activități pentru realizarea Proiectului, pe parcursul perioadei de 

referință au fost realizate următoarele: 

1. Elaborarea/definitivarea  hărților serviciilor educaționale pentru 24 de raioane în care se 

implementează Proiectul – Serviciul 3, Activitățile 3.1.-3.11. din Plan (Anexa 1). 

2. Elaborarea Matricei de obiective, sarcini și indicatori-cadru în domeniul dezvoltării educației 

incluzive – Serviciul 4, Activitățile 4.1.-4.5. din Plan (Anexa 2). 

3. Pregătirea procesului de organizare în 24 de raioane a atelierelor de elaborare a Planului 

strategic raional de dezvoltare a educației incluzive și a Planului de acțiuni pentru un an – 

Serviciul 5, Activitatea 5.1. în partea care vizează realizarea activităților pregătitoare: 

3.1. Elaborarea Metodologiei de planificare și a materialelor adiționale de suport pentru 

organizarea atelierelor (Anexa 3). 

3.2. Elaborarea  orarului desfășurării atelierelor (Anexa 4). 

4. Elaborarea recomandărilor/soluțiilor pentru diferite compartimente care urmează a fi incluse 

în Planul strategic raional de dezvoltare a educației incluzive – Serviciul 7: 

4.1. Recomandări privind activitățile necesar a fi întreprinse pentru identificarea timpurie a 

dizabilităților și referirea copiilor cu CES – Activitatea 7.1. (Anexa 5). 

4.2.  Recomandări generale privind activitățile necesare pentru modificarea infrastructurii 

școlare în sensul asigurării accesului copiilor cu dizabilități – Activitatea 7.2. (Anexa 6). 

4.3. Program de formare continuă în domeniul educației incluzive pentru diferite categorii de 

specialiști – Activitatea 7.3. (Anexa 7). 

4.4. Lista de costuri/cheltuieli necesare pentru dezvoltarea educației incluzive – Activitatea 

7.4 (Anexa 8). 

4.5. Recomandări generale privind organizarea activităților cu părinții și a activităților de 

comunicare și sensibilizare referitor la participarea copiilor cu dizabilități în viața comunitară 

– Activitatea 7.5. (Anexa 9). 

5. Elaborarea Indicatorilor de evaluare/selectare a școlilor beneficiare de investiții în pentru 

adaptarea infrastructurii școlare în vederea accesibilizării acesteia – Serviciul 8, Activitățile 

8.1.- 8.2 din Planul de activități (Anexa 10). 

6. Pregătirea organizării vizitelor de studiu în raioanele Ialoveni și Florești a reprezentanților 

celor 24 de raioane în care se implementează Proiectul – Serviciul 13, Activitatea 13.1. – 

Conceptul vizitelor (Anexa 11). 



 
Raportul final al Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

 

295 
 

Anexa 29 

Raport de progres_III 

privind implementarea Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

Perioada de raportare – 15 martie-24 iulie 2015 

În conformitate cu Planul de activități al Proiectului, pe parcursul perioadei de referință au fost 

realizate următoarele: 

Serviciul 5. Facilitarea realizării procesului participativ de planificare strategică a dezvoltării 

educației incluzive la nivel raional în scopul implementării Programului național de dezvoltare 

a educației incluzive în Republica Moldova.  

Activități realizate: 

1. Elaborarea Metodologiei de desfășurare a atelierelor de planificare strategică și a 

materialelor-suport la aceasta (Anexa 1). 

2. Elaborarea programului/orarului desfășurării atelierelor de planificare strategică în 24 de 

raioane (Anexa 2). 

3. Coordonarea programului atelierelor și a materialelor aplicate cu Ministerul 

Educației/CRAP. 

4. Elaborarea Agendei pentru fiecare raion. 

5. Elaborarea Chestionarului de evaluare a rezultatelor atelierelor de planificare strategică 

(Anexa 3) . 

6. Constituirea grupului de participanți la elaborarea Planului strategic, factori-cheie și 

specialiști de la nivel local din domeniile relevante – educație, asistență socială, sănătate, 

precum și reprezentanți ai autorităților locale, societății civile, părinților care cresc și 

educă copii cu dizabilități. 

7. Organizarea/desfășurarea atelierelor în 24 de raioane. 

8. Analiza/prelucrarea chestionarului de evaluare a rezultatelor atelierelor de planificare 

strategică, completat de participanții la ateliere. Sistematizarea și generalizarea datelor. 

9. Analiza/prelucrarea datelor, informațiilor, propunerilor din atelierele de planificare 

strategică. 

10. Elaborarea părții analitice și a preambulului planurilor strategice de dezvoltare a educației 

incluzive la nivel raional 

11. Elaborarea a 24 de planuri strategice de dezvoltare a educației incluzive, pe fiecare din 

cele 24 de regiuni de implementare a Proiectului (Anexa 4). 

12. Elaborarea a 24 de planuri de acțiuni detaliate pentru primul an de implementare a 

Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive la nivel raional (Anexa 5). 
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13. Estimarea costurilor de realizare/implementare a 24 de planuri strategice raionale și a 24 

de planuri de acțiuni detaliate pentru primul an de implementare (Anexa 6). 

Serviciul 6. Incorporarea în planurile strategice raionale de dezvoltare a educației incluzive a 

analizelor detaliate privind furnizorii de servicii educaționale la nivel raional, cu focalizare pe 

aspectele educației incluzive.  

Activitatea s-a realizat concomitent cu Serviciul 5. În particular, s-a realizat:  

1. Efectuarea, în procesul desfășurării atelierelor de planificare strategică, a analizei SWOT 

a situației din raion. 

2. Identificarea actanților interni și externi, relevanți pentru realizarea activităților 

proiectate. 

3. Identificarea/stabilirea priorităților de bază și a necesităților raionului în domeniul 

dezvoltării educației incluzive. 

4. Formularea viziunii și misiunii raionului în domeniul educației incluzive. 

Toate au fost incluse în partea analitică și în preambulul Planului strategic de dezvoltare a 

educației incluzive la nivel raional ( a se vedea planurile raionale). 

Serviciul 7. Încorporarea în planurile strategice raionale de dezvoltare a educației incluzive a 

soluțiilor sugerate privind identificarea și alocarea resurselor pentru realizarea planurilor 

strategice raionale de dezvoltare a educației incluzive  

Activități realizate: 

1. Elaborarea listei de cheltuieli necesare în susținerea educației incluzive (Anexa 7). 

2. Identificarea surselor bugetare de finanțare a realizării activităților incluse în Planul 

strategic raional de dezvoltare a educației incluzive. 

3.  Identificarea surselor alternative de asigurare financiară a unor activități din Plan.  

Serviciul 9. Dezvoltarea (în comun cu responsabilii-cheie de la nivel local) a Mecanismului de 

implementare a planurilor strategice de dezvoltare a educației incluzive la nivel raional. 

Activități realizate: 

1. Documentare asupra problemei.  

2. Elaborarea proiectului Mecanismului de implementare a planului strategic de dezvoltare 

a educației incluzive la nivel raional. 

3. Consultarea selectivă a Mecanismului cu factori de decizie de la nivel local. 

4. Definitivarea Mecanismului (Anexa 8). 

Serviciul 10. Furnizarea asistenței tehnice și a instruirii relevante pentru asigurarea executării 

eficiente a planurilor strategice de dezvoltare a educației incluzive la nivel raional. 

Activități realizate: 
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1. Elaborarea conceptului programului de instruire, agendei și orarului de desfășurare a 

Atelierului de instruire (Anexa 9). 

2. Elaborarea materialelor-suport. 

3. Formarea în cadrul a 24 de ateliere, desfășurate în 24 de regiuni de implementare a 

Proiectului, a 420 de persoane – vicepreședinți de raioane, șefi de direcții educație și SAP, 

reprezentanți din domeniile asistenței sociale și sănătății, reprezentanți ai autorităților 

locale de nivelul 1, conducători ai instituțiilor de învățămînt, reprezentanți ai societății 

civile, părinți –, față de 360 preconizate conform sarcinilor Proiectului)). 

4. Elaborarea mostrei de certificat eliberat participanților la programul general de instruire 

în cadrul Proiectului (Anexa 10). 

5. Coordonarea modelului de Certificat cu instituțiile/organizațiile emitente. 

Serviciul 11. Dezvoltarea mecanismului de monitorizare participativă și evaluare a 

implementării planurilor strategice de dezvoltare a educației incluzive la nivel raional. 

Activități realizate: 

1. Documentare asupra problemei.  

2. Elaborarea proiectului Mecanismului de monitorizare/evaluare. 

3. Consultarea selectivă cu factori de decizie de la nivel local. 

4. Definitivarea Mecanismului de monitorizare/evaluare a implementării Planului strategic 

de dezvoltare a educației incluzive la nivel de raion, conținînd strategii de 

informare/diseminare a experienței (Anexa 11). 

Serviciul 12. Elaborarea recomandărilor privind pachetul minim de dotări pentru școlile 

incluzive. 

Activități realizate: 

1. Analiza/examinarea standardelor, normativelor, bunelor practici naționale și 

internaționale în domeniul asigurării mediului educațional incluziv. 

2. Elaborarea Recomandărilor privind pachetul minim de dotări pentru școlile incluzive 

(Anexa 12), cu liste care conțin: 

 articolele de mobilier pentru sălile de clasă și spațiile specializate; 

 echipamentele specifice: generale, de mobilitate, pentru sălile de clasă, pentru 

spațiile specializate de lucru cu copiii, pentru blocurile sanitare. 

 setul minim echipament sport; 

 setul minim echipament evaluare și terapii logopedice. 

Serviciul 13. Organizarea vizitelor de studiu în raioanele Ialoveni și Florești a reprezentanților 

din 24 de raioane  în care se implementează Proiectul.  

Activități realizate: 
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1. Organizarea ședințelor cu APL, DE și SAP, cu instituțiile de învățămînt din Ialoveni și 

Florești, referitor la organizarea vizitelor de studiu. 

2. Coordonarea elaborării/pregătirii materialelor informative diseminate pe parcursul 

vizitelor.   

3. Informarea a 24 de raioane privind vizita, programul, aspecte organisationale. 

4. Stabilirea listei participanților pentru ambele destinații: Ialoveni (Anexa 13) și Florești 

(Anexa 14). 

5. Organizarea propriu-zisă a vizitelor de studiu pentru 89 de factori de decizie și specialiști 

din 24 de raioane în care se implementează Proiectul. 

Structura grupului de participanți: 

 vicepreședinte pe probleme sociale/educație; 

 șeful Direcției Educație; 

 șeful Serviciului de asistență psihopedagogică; 

 coordonatorul local al Proiectului. 

Raioanele participante Ialoveni (18 martie 2015): 

 Călăraşi 
 Criuleni  
 Nisporeni  
 Orhei  

 Basarabeasca 
 Hînceşti 
 Leova 
 Căuşeni 

 Cimişlia 
 Ştefan Vodă 
 Străşeni 
 UTAG 

Raioanele participante Florești (19 martie 2015): 

 Briceni 
 Donduşeni 
 Drochia 
 Edineţ 

 Ocniţa  
 Rîşcani 
 Sîngerei 
 Soroca 

 Făleşti  
 Glodeni  
 Teleneşti 
 Ungheni 

6. Organizarea ședinței post-vizită cu reprezentanții APL din regiunile primitoare. 

7. Elaborarea scrisorilor de mulțumire APL din raioanele Ialoveni și Florești, care au găzduit vizita 

de studiu. 

Serviciul 14. Facilitarea organizării a 24 de ședințe deschise/lărgite ale consiliilor raionale din 

cele 24 regiuni de implementare a Proiectului, pentru prezentarea spre aprobare a planurilor 

strategice de dezvoltare a educației incluzive la nivel raional 

Activități realizate: 

1. Elaborarea Metodologiei de organizare a ședințelor deschise/lărgite ale consiliilor 

raionale (Anexa 15). 

2. Stabilirea listei grupului de promovare a Planului strategic de dezvoltare a educației 

incluzive la nivel raional, participanți la ședințele consiliilor raionale:  factori de decizie și 
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specialiști din domeniile educație, asistență/protecție socială, sănătate, conducători de 

instituții, reprezentanți ai societății civile părinți, copii. 

3. Instruirea participanților, pregătirea pentru promovare (activitate realizată concomitent 

cu Serviciul 16). 

4. Elaborarea modelului proiectului Deciziei Consiliului raional privind aprobarea Planului 

strategic de dezvoltare a educației incluzive la nivel raional (Anexa 16). 

5. Elaborarea modelului Notei de argumentare la proiectul Deciziei Consiliului raional 

(Anexa 17). 

Activități nerealizate: 

1. Participarea la ședințele comisiilor de specialitate ale consiliilor raionale în vederea 

pregătirii aprobării planurilor strategice de dezvoltare a educației incluzive la nivel raional 

și asigurarea aprobării planurilor strategice de dezvoltare a educației incluzive în ședințele 

consiliilor raionale din cele 24 de regiuni de implementare a Proiectului. 

Notă: Activitatea nu a fost realizată din motive obiective: situația actuală de după alegerile locale, 

când consiliile raionale fie nu sunt constituite, fie sunt, deocamdată, nefuncţionale, nu se 

convoacă în ședințe, nu examinează proiecte și nu aprobă decizii. 

Serviciul 15. Pregătirea pentru publicare a hărților serviciilor educaționale și a planurilor 

strategice de dezvoltare a educației incluzive la nivel raional. 

Activități realizate: 

1. Redactarea și formatarea a 24 de planuri strategice de dezvoltarea a educației incluzive 

la nivel raional. 

Serviciul 16. Elaborarea rapoartelor de progres, cu anexarea materialelor produse. 

Activități realizate: 

1. Elaborarea Raportului de progres III. 

2. Pregătirea și anexarea tuturor materialelor produse în perioada de raportare. 

Anexe: 

Anexa 1. Metodologia de planificare strategică și materialele-suport la aceasta. 

Anexa 2. Orarului desfășurării atelierelor de planificare strategică în 24 de raioane. 

Anexa 3. Chestionarul de evaluare a rezultatelor atelierelor de planificare strategică. 

Anexa 4. Planurile strategice de dezvoltare a educației incluzive în 24 de raioane. 

Anexa 5. Planuri de acțiuni detaliate pentru implementarea Planului de dezvoltare a 

educației incluzive în 24 de raioane. 

Anexa 6. Costurile de realizare/implementare a planurilor strategice raionale, inclusiv a 

planului de acțiuni detaliat pentru primul an de implementare (pentru 24 de raioane). 
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Anexa 7. Lista de cheltuieli necesare pentru dezvoltarea educației incluzive la nivel 

raional. 

Anexa 8. Mecanismul de implementare a planului strategic de dezvoltare a educației 

incluzive la nivel raional. 

Anexa 9. Agenda și orarul de desfășurare a Atelierului de instruire pentru asigurarea 

executării eficiente a planurilor strategice de dezvoltare a educației incluzive la nivel 

raional. 

Anexa 10. Mostra de certificat eliberat participanților la programul general de instruire în 

cadrul Proiectului. 

Anexa 11. Mecanismului de monitorizare/evaluare a implementării Planului strategic de 

dezvoltare a educației incluzive la nivel raional. 

Anexa 12.  Recomandări privind pachetul minim de dotări pentru școlile incluzive. 

Anexa 13. Lista participanților la vizita de studiu Ialoveni.  

Anexa 14. Lista participanților la vizita de studiu Florești. 

Anexa 15. Metodologia de organizare a ședințelor deschise/lărgite ale consiliilor raionale 

Anexa 16. Modelul proiectului Deciziei Consiliului raional privind aprobarea Planului 

strategic de dezvoltare a educației incluzive. 

Anexa 17. Modelul Notei de argumentare la proiectul Deciziei Consiliului raional privind 

aprobarea Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


