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Componentele sistemului raional de 
educație

Instituții Personal

Procese 
Resurse financiare 

și materiale 

Copii



Dimensiunea sistemului. Instituții, copii

70
instituții de 

învățământ în raion 

35
instituții 

preșcolare

5629

copii

4
instituții de 
învățământ 

primar

275

copii

30
instituții de 
învățământ 
secundar

4314
copii

1
instituție 

extrașcolară

10218 
total copii în instituții 

de învățământ



Resurse umane. Indicatori
Indicatori de bază Instituții 

preșcolare
Instituții 
școlare

Total personal 889 1553

Cadre didactice și manageriale 348 809

Personal de suport  (cadru didactic de 
sprijin, psiholog, logoped)

5 63

Personal nedidactic și auxiliar 551 744

Deținători de grade didactice 169
(48,6%)

579 
(71,6%)

Nr. mediu educatori/grupă de copii în 
grădinițe

1,5

Raportul elevi/cadru didactic 1/13



Resurse umane. Structura 

personalului
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2%
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Instituții școlare

Cadre manageriale
cadre didactice
lucrători medicali
personal nedidactic și auxiliar



Dinamica instituirii posturilor de 

CDS – unități 
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Resurse materiale și financiare
• Infrastructură școlară și bază materială și didactică adecvată:

o 28 școli – clădiri-tip

o 23 grădinițe clădiri-tip

o 60 instituții (86,9%) – conectate la rețeaua de gaze naturale

• Buget estimat și alocat în bază de necesități

Finanțare -
standard per 

copil – 112945,8 
MDL

Componenta 
raională –

6776,3 MDL

Fondul EI 2% –
2178,3 MDL

• Dotări corespunzătoare: 

o clase de calculatoare  (32 clase în școli, 49 calculatoare în grădinițe)
o table interactive (51 în școli)
o notebook-uri (149 în școli
o tablete (10 în școli)
o proiectoare (92 în școli și 5 în grădinițe
o mobilier corespunzător etc.



Orientări de bază în dezvoltarea 
învățământului 

Politica de stat în domeniul învățământului: Codul Educației, 
Strategia Educația 2020,  Programul Național de Dezvoltare a 
Educației Incluzive

Politicile raionale, derivate din cele naționale și ancorate în 
realitățile și specificul local: decizii ale Consiliului Raional cu 
privire la crearea serviciilor, finanțarea instituțiilor, optimizarea 
rețelei de clase etc. 

Asigurarea dreptului fundamental la educație pentru toți copiii: 
școlarizarea, asigurarea instituțiilor cu personal, acordarea 
suportului non-educațional categoriilor vulnerabile: alimentare,  
transport etc.



Promovarea educației incluzive: 
provocări,

realizări și perspective



Etape în dezvoltarea EI

Desemnare raion-
pilot

6 școli-pilot

1 grădiniță-pilot

Dezvoltarea 
proceselor în 
întreg sistemul 
raional

Procese EI în 30 
de școli

1 grădiniță 
incluzivă

2011

2016

2012-
2015



Direcții strategice în dezvoltarea EI

Implementarea politicilor de stat și a actelor normative în domeniu

Organizarea instituțională și a procesului educațional din 
perspectiva EI

Crearea rețelei de structuri și servicii de suport educațional

Consolidarea capacităților resurselor umane 

Conform Planului strategic de dezvoltare a EI în raionul Ialoveni

pentru anii 2014-2020



Organe/structuri/servicii EI

Nivel raional

Responsabilul EI

Începând din 
septembrie 2010

Coordonarea generală 
a dezvoltării EI în 

raion

SAP

Începând din 
decembrie 2011

Evaluarea și asistența 
copiilor cu CES

Unitatea de 
Educație Incluzivă

Începând din 
septembrie 2016

Înrolarea copiilor cu 
dizabilități (anterior 

neșcolarizați)



Unitatea de Educație Incluzivă (UEI)

Statut

• Subdiviziune a instituției 
de învățământ general

• Cluster de educație și 
abilitare a copiilor cu 
dizabilități

Misiune

• Asigurarea accesului la 
educație pentru copiii 
cu dizabilități severe și 
necesități complexe

Beneficiari

• 20-25 de copii cu vârste 
cuprinse între 6 și 16 ani 
(anterior neșcolarizați)

• Cu probleme de dezvoltare care 
conduc la limitări și restricții de 
participare școlară și socială

Suport

• Servicii integrate, educaționale 
și non-educaționale

• Asigurarea dezvoltării în toate 
domeniile. Cognitiv, fizic, psiho-
social etc. 



Organe/structuri/servicii de 

suport educațional

CMI

34 
de școli

100%

Echipa PEI

34 
de școli

100%

CREI

30 
de școli

88%

CDS

30 
de școli

88%

Nivel instituțional



Incluziune copii cu dizabilități

Asistență 
în grup 
de copii

Asistență 
individua

-lizată

Tipuri de asistență

Psihope-
dagogică

Logope-
dică

Psiholo-
gică

Personal de suport

CDS Logoped Psiholog
Kineto-

terapeut

Servicii EI la nivel preșcolar

Kineto-
terapie

Educatori



Specialiști cu responsabilități în 

dezvoltarea EI. Consolidarea capacităților 

Categorii de specialiști

• Seminare

• Ateliere

• Vizite de studiu, 

inclusiv în străinătate

• Asistență 

metodologică directă

Tipuri de activități

 Aparatul DGE
 SAP 
 Directori
 Membri CMI
 Membri echipe PEI
 Cadre didactice
 CDS
 Psihologi școlari
 Asistenți sociali
 Primari
 Membri ai Consiliilor locale 

pentru protecția copilului



Asigurarea financiară a proceselor 

Evoluția alocațiilor EI 

2013 2014 2015 2016

1353500

2672000
3123000

4114000
MDL



Rezultate de bază. Evaluări externe

2013

2014

2015

2016

• Evaluare experți din Marea Britanie și evaluări 
naționale 

• Constatări de bază:

 În raion este creat un sistem de structuri 
și servicii EI care colaborează între ele și 
răspund, eficient, necesităților copiilor

 Personalul implicat este pregătit  pentru 
asistența calitativă și calificată a copiilor

 Mecanismele de finanțare, coerente și 
centrate pe nevoi, asigură durabilitatea 
proceselor EI



Probleme persistente

 Lipsa serviciilor de intervenţie timpurie și a serviciilor EI în 
instituțiile preșcolare 

 Lipsa serviciilor pentru copiii cu dizabilități senzoriale (de văz, 
de auz)

 Insuficiența serviciilor pentru copiii cu dizabilități severe și 
necesități complexe

 Lipsa personalului specializat în lucrul cu copiii cu deficiențe 
foarte specifice (autism, tulburări de comportament, 
deficiențe de văz și auz etc.)

 Infrastructură insuficient de adaptată și dotată: 
 spații interioare neadaptate
 etaje superioare inaccesibile

 Lipsa transportului adaptat



De unde vine sprijinul în abordarea 
problemelor EI?

 Atitudinea corespunzătoare și implicarea nemijlocită a APL, în 
special a conducerii raionului

 Interes şi schimbare de atitudini în comunitatea educațională

 Dezvoltarea şi consolidarea competenţelor subiecţilor 
implicaţi în domeniul EI

 Bugetul alocat pentru dezvoltarea serviciilor educaționale și 
acelor conexe

 Disponibilitatea organismelor internaţionale donatoare în 
susţinerea implementării EI



Perspective. Priorități

Îmbunătățirea continuă 
a accesului și a 
procesului educațional

Consolidarea serviciilor 
de suport educațional 
create

Crearea serviciilor noi 

Colaborarea reală și 
eficientă între 
structurile și instituțiile 
responsabile

Asigurarea 
dezvoltării și 

bunăstării 
copiilor

√
√

√

√

√


