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1.DIVERSIFICAREA ŞI CONSOLIDAREA SERVICIILOR PENTRU COPII ȘI TINERI, INCLUSIV PRIN REALIZAREA 

PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR SECOLULUI XXI ALE ACESTORA  

1.1 Desfășurarea 

proiectelor 

în domeniul 

STEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Proiect de promovare 

a educației în domeniul 

STEM 

Hackathon  Republican 

„REClama” 

SENF 01 

Min. 40 de 

participanți 

(republican) 

Min. 5 idei 

inovatoare 

Realizat 

Beneficiari: 60 (50 de copii vârsta 11-14 ani și 

10 cadre didactice) din orașele Dubăsari, Orhei, 

Bălți, Sângerei, Chișinău. 

Parteneri: Buelo, Pizza Corso, Ellation, 

Crunchyroll, AGEPI, Beatrice-Com, Biblioteca 

Națională pentru Copii „Ion Creangă” 

Investiții externe: circa 7000 lei 

1.1.2 Concurs Republican 

de dezvoltare a abilităților 

inginerești și creativității 

„Professional Engineering 

Competition”, ediția a III-a 

SENF 03 

Min. 40 de 

participanți 

(republican) 

Realizat 

Identificați 3 parteneri : 

Ellation/Crunchyroll 2500 lei 

Tricou.MD 2500 lei 

Moltelecom 2500 lei 

Proiect de promovare a 

educației în domeniul IT 

Hackathon „Scratch” 

SENF 04,05 
Activitate 

suplimentară 

Realizat 

online 

Participanți: 45 (copii de 10-13 ani) din 

republică 

32 jocuri Scratch, create de copii, despre 

protejarea mediului; 7 premii  

Parteneri: Ellation/ Crunchyroll  

Concurs fotografic 

„Familia mea #fărăfiltru” 
SM 05 

Activitate 

suplimentară 

Realizat 

online 
213 de fotografii 

Proiect de  promovare a 

locurilor pitorești și a 

locațiilor turistice din 

Republica Moldova prin 

crearea spoturilor video 

”Descoperă acasă” 

SENF 08-09 
Activitate 

suplimentară 

Realizat 

online 

Beneficiari: 167 

Concurs promovat la diez youth civic, OLSDÎ, 

grupuri pe facebook.  

101 filmulețe video cu 167 de copii. 

Selectați 3 câștigători. 
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 Realizarea hărții interactive 

cu video-urile de la 

Concursul „Descoperă 

Acasă” 

SENF 11 Activitate 

suplimentară 

Realizat 

online 
Stabilirea localităților pentru fiece video 

Integrarea pe hartă 

https://cutt.ly/Tj4kpVF 

Maraton pentru copii de 

creare a unei ilustrații 

digitale „Creează propriul 

avatar pentru Social 

Media” 

SENF 11 Activitate 

suplimentară 

Realizat 

online 
Participanți: 40 (copii de 12-16 ani) 

1.2 Desfășurarea 

proiectelor în 

domeniul civic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Activitatea 

Consiliului Național al 

Elevilor, structură 

reprezentativă și 

consultativă a elevilor, care 

asigură dreptul copiilor și 

tinerilor la opinie și libera 

exprimare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENF 
01,03, 

04-06, 

09 

38 de elevi 

beneficiari  

(republican) 

4 rapoarte de 

monitorizare cu 

propuneri pentru 

MECC 

Realizat 

online 

Realizate 4 ateliere (trei online) de lucru a 

membrilor Consiliului Național al Elevilor 

I atelier (ianuarie) - 29 elevi beneficiari direcți 

al II-lea atelier (martie) - 35 elevi beneficiari 

al III-lea atelier (aprilie) – 36 elevi beneficiari  

al IV-lea atelier (septembrie) – 38 elevi  

Elaborate 4 rapoarte  

Stabilite sarcini pentru echipă, planul postărilor 

pe pagină, menținut spiritul pozitiv în echipă 

Chestionarul despre revistele pentru copii și 

adolescenți (coordonat cu MECC);  

Elaborate și distribuite rezultatele chestionarelor: 

cu privire la orele opționale; Regulamentul de 

notare și evaluare; 

Învățarea la distanță în contextul pandemiei 

3928 de respondenți;  

Asigurarea condițiilor necesare desfășurării 

procesului educațional pe timp de pandemie 

12802 de respondenți;  
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Desfășurarea campaniei de informare „Sub 

umbrela gândirii critice” 16 000 de persoane 

impact 

Organizarea concursului de selectare a noilor 

membri ai CNE pentru anul de studii 2020-2021 

Organizarea ședinței cu conducerea MECC 

Implicarea a 6 membri în Forumul tinerilor din 

Jeju 27-29.11.2020 și 9 membri în Campania 

Aleg să mă simt bine 

Înaintarea propunerilor cu privire la notarea 

tezelor în contextul pandemiei în cadrul ședinței 

cu conducerea MECC  

1.2.2 Concurs Republican al 

proiectelor ecologice 

,,UP!Eco”, ediția a VI-a   

SAE 04-05 

Min. 800 de copii 

și tineri 

participanți 

(republican) 

Realizat 

Concurs desfășurat online 

Beneficiari direcți: 167 (copii și tineri)  

Beneficiari indirecți: 755 din 63 de instituții de 

învățământ din republică 

21 premii  

6 cele mai inovative produse upcycling     

1.2.3 Concurs Republican 

de jocuri intelectuale „Sub 

Cușma lui Guguță”, ediția 

a III-a – online  

SAE 10-12 

Min. 200 de 

participanți 

(republican) 

Realizat 

Parteneriat durabil cu Asociația Jocurilor 

Intelectuale din Republica Moldova 

Aplicarea platformei  iq.cq.md 

1100 de tineri, 139 echipe din 80 instituții de 

învățământ din 27 raioane ale republicii 

5 jocuri intelectuale 
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1.2.4 Campanie de 

informare în școli ”Fă 

Voluntariat Informat” 

SENF 

04-06, 

07-08 

Min. 5000 de 

elevi beneficiari 

(republican) 

Realizat 

online 

Organizarea a 5 sesiuni de informare online 

Beneficiari: 2857 (2763 de tineri; 94 de 

voluntari implicați) 

 

1.2.5 Sesiuni de 

formare/informare pentru 

tineri în dezvoltarea 

personală 

SENF 02, 03, 

04, 06 

Min. 120 de tineri 

informați/instruiți 

(republican) 

Realizat Organizarea a 6 sesiuni informative pentru 

voluntari: 

Teambuilding pentru voluntari 
 

Workshop pentru tineri  
 

Sesiune de informare cu privire la modalitatea de 

stabilire a parteneriatelor  
 

Sesiune de informare cu privire la scrierea 

textelor pentru postare, articole, promovarea 

paginii Clubului Voluntarilor  
 

Sesiune de informare online pentru voluntari 

„Time management pe parcursul carantinei” 
 

Public Speaking alături de Ilie Dercaci  

Beneficiari direcți  - 79 de voluntari ai Centrului 

Parteneri: Gastrobar și Pizza The Box 

1.2.6 Proiect de promovare 

a  diversității multiculturale 

„International Language 

Cafe” 

SENF Lunar Circa 500 de 

beneficiari 

(internațional) 

Realizat 

 

13 evenimente (Limbile practicate: engleza, 

franceza, spaniola, germana, româna și rusa) 

Beneficiari: 507 (430 de participanți și 77 de  

voluntari implicați) 

Partener: ADVIT 

1.2.7 Clubul Voluntarilor 

 

 

 

SENF

SJRU 

Pe tot 

par-

cursul 

anului 

Min. 15 proiecte 

pentru tineri 

implementate de 

către voluntari 

Realizat 

 

62 ședințe realizate  

197 de voluntari beneficiari direcți, instruiți cu 

privire la activitatea CRCT, organizarea 

evenimentelor online și dezvoltare personală 
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40 de voluntari 

beneficiari direcți 

4 training-uri realizate pentru fiecare domeniu de 

activitate al secțiilor 
 

Acțiuni realizate în vederea creșterii vizibilității 

paginii Clubul voluntarilor 

Impact: 1122 like-uri a paginii, 29678 impactul 

postărilor 
 

Recrutarea noilor voluntari. 79 de voluntari cu 

contract și carnet de voluntariat 
 

Quiz by Artico – 8 ediții 

Proiectul „Fericirea altora vine din acțiunile 

tale” (14 sesiuni de informare pentru voluntari).  
  
Proiectul pentru tineri  We are who we are 

21 beneficiari voluntari; 11 protagoniști 

adolescenți stabiliți; 12 video-uri filmate și 

editate 
 

 „Play with us” 8 evenimente organizate. 471 de 

beneficiari; 82 de voluntari implicați 
 

 „Escape the Room” (mediul fizic). 77 de  

voluntari implicați 
 

Jocul intelectual  Ce? Unde? Când? – online. 

79 de beneficiari voluntari 
 

Ziua Ușilor Deschise la Clubul Voluntarilor. 

Eveniment desfășurat în data 13.09.2020. 

Invitați: 3 voluntari din primii ani de activitate ai 

clubului. Beneficiari: 2100 
 

Eveniment Movie’n ARTICO 10 ediții. 

113 de voluntari implicați; 544 de beneficiari 

Partener: LINELLA 
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1.2.8 Proiect de  promovare 

a educației artistice și 

istorice prin cunoașterea 

locurilor arhitecturale ale 

lumii City Quest by Artico 

SENF 03-11 
 

Min. 500 de tineri 

părtiniți 

(republican) 

Realizat 

 

10 evenimente organizate 

Beneficiari: 972 de tineri 

44 de voluntari implicați 

3 parteneri:  Cunoaște-ti Țara – partener general 

(3 zboruri cu parapanta/drumeții), Lilu Eco Shop 

– partener (3 cadouri pentru primele 3 locuri), 

Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale 

1.2.9 Proiect bazat pe arta 

povestirii și istorii care  

inspiră „Storytelling” 

SENF 02, 04, 

05, 10, 

11 

 

Min. 120 de 

beneficiari ai 

proiectului 

(republican) 

Realizat 

 

5 evenimente organizate: 

• Evenimentul „Storytelling” alături de actorul și 

regizorul Anatol Durbală   

Beneficiari: 93, voluntari implicați-10 

• Evenimentul „Storytelling” alături de Andrei 

Bolocan  

Beneficiari: 12 000, voluntari implicați-8 

• Evenimentul „Storytelling” alături de Lilia 

Ojovan  

Beneficiari: 3 002, voluntari implicați-6 

• Evenimentul „Storytelling” alături de Daniela 

Burlaca 

Beneficiari: 712, voluntari implicați-5 

• Evenimentul „Storytelling” alături de Valeriu 

Roșca 

Beneficiari: 2200, voluntari implicați-5 

Proiect de promovare a 

lecturii în rândul tinerilor 

„O carte un destin”  

SENF 02, 05, 

09, 10, 

11 

Activitate 

suplimentară 

Realizat 

 

Eveniment cu participarea scriitorului Vitalie 

Cipileagă  

Interacțiuni: 231. Numărul de vizualizări: 1800  
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 Eveniment cu participarea scriitorului Igor 

Guzun.  

Interacțiuni: 383. Numărul de vizualizări: 3400  

  

Eveniment cu participarea scriitorului Dumitru 

Rău   

Interacțiuni: 489. Numărul de vizualizări: 2000  
 

Eveniment cu participarea scriitoarei Zina Zen 

Interacțiuni: 547. Numărul de vizualizări: 2900 
 

Eveniment cu participarea scriitorului Igor 

Ursenco  

Interacțiuni: 1002. Numărul de vizualizări: 2500 

Partener– Cărturești 

Podcast creat de tineri 

pentru tineri Hai la ceai!   

SENF 11 Activitate 

suplimentară 

Realizat 

online 
57 de beneficiari (audieri) 

Podcast postat pe platformele iTunes și Anchor 

Proiect de familiarizare a 

tinerilor cu genuri noi de 

sport Generația Z 

SENF 07, 09, 

10 

Activitate 

suplimentară 

Realizat 762 de beneficiari 

3 ședințe de organizare a evenimentului 

Invitații: Bulgaru Marius, 3 skateri și directorul 

companiei Cunoaște-ți Țara – Sergiu Croitor. 

Implicare în cadrul 

proiectului Festivalul 

Voluntarilor menit să 

recunoască public munca şi 

meritele voluntarilor din 

SENF 10-12 Activitate 

suplimentară 

Realizat Delegarea reprezentantului Centrului în Consiliul 

coordonator și în Comisia de jurizare 
 

Implicarea la organizarea Galei FV2020 
 

Delegarea a 8 voluntari 
 

Coorganizator a Caravanei zona Centru FV2020  
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Republica Moldova realizat 

cu suportul financiar al 

Ministerului Educației, 

Culturii şi Cercetării al RM  

în cadrul Programului de 

Granturi pentru organizațiile 

de tineret 2020 

Beneficiari direcți ai festivalului: 110 de 

persoane și organizații.  

Beneficiari ai Caravanei Centru: 50 de tineri 

Partener: Fundația pentru Educație Non-

Formală 

Implicarea în realizarea 

proiectului PEACE 

(Partajare, Educație, 

Angajament, Cooperare, 

Egalitate) implementat cu 

suportul Fundației Est-

Europene, din resursele 

financiare acordate de 

Fundația OAK 

SENF 03-12 Activitate 

suplimentară 

Realizat Centrul a acordat asistență metodologică și 

servicii de informare, instruire și ghidare a 

copiilor, tinerilor și profesorilor din republică și 

a fost coorganizator al Training-ului pentru 

multiplicatorii proiectului 
 

Beneficiari: 

formabili direcți - 4178; vizualizări al 

activităților - 263 000  

Partener: Fundația pentru Educație Non-

Formală 

1.3 Desfășurarea 

proiectelor în 

domeniul 

sportiv 

1.3.1 Proiect de cultivare a 

modului sănătos de viață 

Festival Național „Familia 

sportivă” 

SAE 05 Min. 50 de 

participanți 

(republican) 

Realizat 

online 

45 de participanți  

15 familii din republică 
 

Partener: Federația Sportului școlar din RM 

1.3.2. Competiție 

Republicană la șah „În 

lumea șahului” 

SAE 03 Min. 100 de 

participanți 

(republican) 

Realizat 

parțial 
Regulament elaborat  

În contextul măsurilor restrictive adoptate de 

autoritățile publice în vederea preîntâmpinării 

pandemiei cauzate de COVID-19, a fost 

suspendat 

1.3.3 Competiție 

Republicană de turism 

montan „Cupa Artico” 

SAE 05 Min. 50 de 

participanți 

(republican) 

Realizat 

parțial 
Regulament elaborat  

În contextul măsurilor restrictive adoptate de 

autoritățile publice în vederea preîntâmpinării 
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pandemiei cauzate de COVID-19, a fost 

suspendat  

1.3.4. Competiție 

Republicană de turism 

pedestru „Cupa Salicov” 

SAE 09 

Min. 50 de 

participanți 

(republican) Realizat 

parțial 

Regulament elaborat 

În contextul măsurilor restrictive adoptate de 

autoritățile publice în vederea preîntâmpinării 

pandemiei cauzate de COVID-19, a fost 

suspendat  

1.3.5 Competiție de volei 

între: Clubul Voluntarilor 

CRCT și Interact Chișinău 

SENF 02 

Activitate 

suplimentară Realizat 

53 de participanți (23 de voluntari Interact și 30 

de voluntari Clubul Voluntarilor CRCT) 

Partener: Red Bull 

Campionatul de iarnă al 

Republicii Moldova la 

tehnica turismului montan 

în sală 

SAE 02 Activitate 

suplimentară 

Realizat Beneficiari: 40 

Parteneri: Federația de turism sportiv din 

Republica Moldova și Stația Orășenească a 

Tinerilor Turiști din municipiul Chișinău   

1.4 Desfășurarea 

activităților și 

proiectelor care 

contribuie la 

dezvoltarea 

competențelor  

tinerilor de a-și 

identifica 

parcursul 

profesional 

 

 

 

1.4.1 Sesiuni de ghidarea și 

orientare în carieră pentru 

tineri „Descoperă cariera 

de ...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENF Lunar Min. 120 de tineri 

informați /instruiți 

(municipal) 

Realizat 

online 

Sesiune „Descoperă profesia de polițist cu 

Daniel Mazepa”  

Beneficiari: 20 tineri 
 

Sesiune „Descoperă profesia de jurnalist și 

moderator radio” cu Anatol Melnic 

Beneficiari: 995 de tineri 
 

Sesiune „Descoperă profesia de pictor” cu Irina 

Bărdița 

Beneficiari: 1 730 de tineri 
 

Sesiune „Descoperă profesia de medic” cu  Ivan 

Civirjic  

Beneficiari: 800 de tineri 
 

Sesiune „Descoperă profesia de farmacist cu 

Zgîrcu Ion” 
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  1500 de spectatori unici, 16 like-uri 

 

Sesiune „Carieră în filosofie sau psihologie cu  

Sorin Sctulenic” 

700 de tineri spectatori unici, 48 de like-uri 
 

Sesiune „Programează-ți cariera IT cu Anghelov 

Andrei, Donțu Natalia și Țurcanu Dinu” 

 3000 de spectatori unici, 40 de like-uri 
 

Sesiune „Oameni de succes cu Dorin Galben”  

1600 de spectatori unici, 39 de like-uri și 39 de 

comentarii 
 

Sesiune „Arta de a preda: talent sau muncă? cu 

Țurcan Natalia și Leahu Alexandru” 

8500 de spectatori unici, 110 de like-uri și 135 

de comentarii 
 

Sesiunea „IKIGAI – când profesia coincide cu 

menirea ta în viață”, invitată Ana Niculaeș, 

psiholog  

Interacțiuni: 893. Numărul de vizualizări: 2400  
 

Descoperă profesia de barmen, invitat  Pavel 

Svitic   

Interacțiuni: 108. Numărul de vizualizări: 700  

1.4.2 Sesiuni pentru tineri 

„Cunoaște-te pe tine 

însuți” 

 

 

 

 

SENF 01,02, 

04-06 

 

Min. 120 de tineri 

informați/ 

instruiți 

(republican) 

Realizat Sesiunea BIG FIVE  

Beneficiari: 20 tineri 
 

Sesiunea GROUP– 

Beneficiari: 17 tineri; 
 

Webinar „Cele 16 trepte spre o carieră de 

succes”  

Beneficiari: 912 de tineri 
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Workshop „Rolul empatiei în profesiile 

sociale” 

Beneficiari: 1078 de tineri 

 

Sesiune „Greșeli frecvente în alegerea unei 

profesii” 

Beneficiari: 996 de tineri 
 

Sesiune Aspecte importante în exprimarea 

profesională 

Beneficiari: 923 de tineri 
 

Sesiune live Impactul valorilor personale 

asupra performanței profesionale cu Ștefan 

Popov 

Beneficiari  1314 de tineri 

1.4.3 Gestionarea și 

promovarea platformei 

CarieraMea 

SENF Pe tot 

parcursul 

anului 

Gestionarea 

profilului pe 

Facebook 

Sporirea 

numărului de 

vizitatori activi cu 

cca 1000 lunar și 

cu  cca 30 de 

utilizatori zilnici 

Teste 

îmbunătățite 

Realizat 

57 de articole de oportunități și informații utile 

publicate 

27466 de vizitatori ai site-ului 

Pagina de Facebook a adunat 1395 de aprecieri 

noi; impact maxim 8268  

Dex-ul profesiilor completat cu 5 filmulețe cu 

profesii noi  

Pagina a fost completată cu Testul Klimov 

Training: Cariera începe 

când decizi tu! 

SENF 10 Activitate 

suplimentară 

Realizat 
Beneficiari: 18 tineri 

Parteneri: Youth.md 
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Sesiunea interactivă „Soft 

Skill-urile necesare pentru 

o carieră de succes” 

SENF 12 Activitate 

suplimentară 

Realizat Sesiunea „Soft Skill-urile necesare pentru o 

carieră de succes” cu Vitalie Cîrhană, formator 

în domeniul educației non-formale 

Partener: Institutul de Instruire în Dezvoltare 

„MilleniuM” 

1.5 

Implementarea 

și promovarea 

proiectelor de 

mobilitate 

Erasmus+ 

1.5.1 Implicarea în 

programul de voluntariat 

internațional European 

Solidarity Corps prin 

proiecte de găzduire și 

trimitere (delegare) a 

voluntarilor 

SENF Pe tot 

parcursul 

anului 

1 voluntar 

internațional 

găzduit 

2 voluntari din 

Moldova 

implicați în stagii 

de lungă durată 

Suspendată 

pentru o 

perioadă 

nedetermi-

nată 

Proiectele de voluntariat internațional au fost 

suspendate temporar de către AEEC 

1.5.2 Reacreditarea 

Centrului în cadrul ESC 

SCRI 11-12 Dosar pregătit și 

depus 

Realizat 

parțial 

Dosar pregătit 

Acreditarea este prelungită până la finele anului 

2021 

1.5.3 Implementarea 

proiectelor internaționale 

Erasmus+  în parteneriat cu 

alte organizații 

SCRI Pe tot 

parcursul 

anului 

Min. 30 de 

beneficiari 

(republican) 

Min. 10 proiecte 

internaționale 

Realizat 3 proiecte în derulare: 

Proiectul „Fear off” – 5 participanți selectați 

Proiectul „HERO” – 2 participanți selectați 

Proiectul „Youth of 21 st century” care a fost 

implementat online– 3 participanți 

24 mandate noi semnate  

Un proiect nou câștigat în parteneriat cu 3D 

Friends din Lituania  
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1.5.4 Asigurarea sesiunilor 

de diseminare a informației 

și follow-up 

SCRI Pe tot 

parcursul 

anului 

5 activități de 

follow-up 

realizate 

Suspendată 

pentru o 

perioadă 

nedetermi-

nată 

Activitate suspendată până la reluarea 

implementării proiectelor internaționale 

Implicarea în realizarea 

Vizitei de studiu „Erasmus 

+” 

SM 02 Activitate 

suplimentară 

Realizat Medierea și organizarea vizitei de studiu, 

pregătire program 

15 participanți din 5 țări (România, Ucraina, 

Spania, Franța, Moldova) - instruiți cu privire la 

programul de voluntariat 

Partener: Institutul de Instruire în Dezvoltare 

„MilleniuM” 

1.6 Desfășurarea 

acțiunilor și 

proiectelor în 

domeniul 

cultural-artistic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1 Ziua Internațională 

de Ocrotire a Copilului 

SAE 01.06 300 de 

participanți 

(republican) 

5000 de 

beneficiari 

(republican) 

 

Realizat 

online 

1 site creat „Orășelul virtual al copiilor” 

7 zone create în orășel 

1 spot de promovare a Bibliotecii Naționale a 

RM filmat și montat; 

13 clipuri video montate  

1228 de beneficiari activi 

Parteneri: CNPDC, Biblioteca Națională a RM 

1.6.2. Concurs Republican 

de arte plastice și artizanat 

„Lumea în viziunea 

copiilor”, ediția a XII-a 

SAE 04-06 1200 de copii și 

tineri participanți 

200 de cadre 

didactice implicate 

Realizat 669 de lucrări prezentate 

74 de instituții de învățământ general 

10 școli de artă  

112 de cadre didactice implicate 

53 de premianți (republican) 

1.6.3. Concurs Republican 

de dans popular „Hai la 

joc”, ediția a III-a 

SAE 04 1000 de 

participanți 

(republican) 

Nerealizat În contextul măsurilor restrictive adoptate de 

autoritățile publice în vederea preîntâmpinării 
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pandemiei cauzate de COVID-19, a fost 

suspendat pentru o perioadă nedeterminată 

1.6.4 Concert jubiliar al 

Studioului de balet 

„Soarele” – 70 de ani - 

online 

SAE 10-12 120 de beneficiari 

direcți 

700 de beneficiari 

indirecți 

 

Realizat 

online 

4 ore publice filmate, montate, postate 

4 filme din arhiva colectivului publicate 

1 film din istoricul colectivului 

5 felicitări video filmate, montate 

1 reportaj TV (TVR Moldova) 

1.6.5 Proiect „Aventura de 

Crăciun-7” – activități 

dedicate sărbătorilor de 

iarnă 

SAE 12 600-700 de 

participanți direcți 

900 de beneficiari 

indirecți 

Realizat Aprinderea luminițelor, amenajarea spațiilor 

„Laboratorul spiridușilor”:  

10 master-class-uri realizate  

Colaborare cu 2 Centre de Creație: Lipcani, 

Căușeni și 1 Școală de arte, Mereni, Anenii Noi 

Beneficiari: 10829 de beneficiari indirecți 

1.6.6 Festivalul Republican 

al tradițiilor de iarnă 

„Gerar”, ediția a III-a 

SAE 12 1000 de 

participanți 

(republican) 

Nerealizat În contextul măsurilor restrictive adoptate de 

autoritățile publice în vederea preîntâmpinării 

pandemiei cauzate de COVID-19, a fost 

suspendat 

Evenimentul de lansare a 

culegerii de cântece „Vreau 

să cânt și eu” (Caietul III, 

autor Eugen Mamot) 

SAE 01 Activitate 

suplimentară 

Realizat Beneficiari: 160 

Oaspeți de onoare: Eugen Mamot, Constantin 

Dragomir, Emilia Moraru 

Organizarea Festivităților de 

deschidere a Olimpiadelor 

Republicane 

 

SAE 02 Activitate 

suplimentară 

Realizat 3 Festivități de deschidere desfășurate: 

14.02.2020 – Concursul Național de Știință și 

Inginerie „Mold Sef” 

21.02.2020 – Olimpiada Republicană la 

Ecologie 

28.02.2020 – Olimpiada Republicană la 

Matematică 
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1 Acord de parteneriat cu ANCE încheiat 

11 colective identificate din 7 instituții de 

învățământ din republică 

3 scenarii realizate 

3 programe artistice realizate 

3 repetiții desfășurate cu colectivele artistice 

3 repetiții desfășurate cu prezentatorii 

Participanți: 30 de oficialități; 600 de spectatori 

Proiect de promovare a 

tinerilor talente autohtone și 

de lărgire a orizonturilor 

culturale ARTico pentru 

TINEri 

SENF 06 

08 

Activitate 

suplimentară 

Realizat Organizarea concertului live „Delta pe obraz” 

2 973 de tineri participanți  

Cristina Muntean – arta picturii 

872 de beneficiari 

1.7 Sporirea 

implicării 

copiilor și 

tinerilor în 

activități 

naționale și 

internaționale 

1.7.1 Diseminarea 

oportunităților prin plasarea 

anunțurilor de mobilitate 

culturală pe pagina 

artico.md 

SCRI Pe tot 

parcursul 

anul 

30 de anunțuri 

publicate pentru 

diseminarea 

oportunităților la 

nivel național 

Realizat 42 de anunțuri publicate pe 

http://artico.md/extrascolar-oportunitati/ pentru 

participare la activitățile internaționale, la 

distanță 

 

1.7.2 Asigurarea informării 

despre oportunități de 

mobilitate culturală prin 

newsletter și/sau în grupul 

de Facebook pentru 

instituțiile extrașcolare 

 

SCRI Pe tot 

parcursul 

anului 

20 newsletter 

30 de anunțuri 

publicate 

Realizat 42 de anunțuri publicate în grupul de Facebook 

pentru instituțiile extrașcolare  

 

http://artico.md/extrascolar-oportunitati/
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2.MODERNIZAREA PROGRAMELOR EXTRAȘCOLARE DIN PERSPECTIVA METODELOR ȘI TEHNICILOR DE PREDARE 

CREATIVE, INOVATOARE, CENTRATE PE COPIL ȘI ADAPTATE LA NECESITĂȚILE BENEFICIARILOR  

2.1 

Consolidarea și 

dezvoltarea 

programelor din 

domeniul: 

STEM, social, 

sport, mediu, 

coreografie, 

muzică, teatru și 

arte vizuale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Desfășurarea 

activității în cercuri pe 

interese 

SAE Pe tot 

parcursul 

anului 

Min. 1900 de 

beneficiari direcți 

Crearea ofertei 

educaționale 

pentru a. s. 2020-

2021 în baza 

necesităților 

beneficiarilor 

 

Realizat 1761 de beneficiari  

58 de cercuri pe interese 

3 cursuri de IT și Robotică aprobate pentru 

perioada de vară (33 de beneficiari) 

51 de oferte educaționale ale cadrelor didactice 

evaluate 

Aprobarea Modelului 7 (îmbinarea modelului 1, 

4 și 6) 

Activități realizate pe ZOOM, Google Meet, 

Viber, Skype, etc. 

2.1.2 Monitorizarea 

procesului educațional în 

vederea sporirii calității 

acestuia 

SAE Pe tot 

parcursul 

anului 

Min. 250 de fișe 

de evaluare a 

performanțelor 

completate 

2 rapoarte cu 

privire la 

procesul 

educațional 

Min. 100 de ore 

asistate 

Min. 100 de fișe 

de evaluare 

completate 

Realizat 248 de fișe de evaluare  performanțelor completate 

110 de ore asistate 

110 de fișe de  evaluare completate 

Acordarea asistenței metodice cadrelor didactice – 

65 de consilieri 

8 rapoarte cu privire la procesul educațional pe 

profiluri 

Activitate 

suplimentară 

Realizat Implementarea serviciul de asistență psihologică 

pentru cadre didactice, beneficiari și părinții 

acestora  
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5 ședințe de consiliere psihologică cu părinții 

beneficiarilor 

8 ședințe de consiliere psihologică cu beneficiarii  

1 atelier practic pentru copii de 8-10 ani „Bradul 

dorințelor emoționale” – 9 beneficiari; 

Editarea a 6 articole pentru rubrica Cabinetul 

psihologului pe site-ul artico.md 

2.1.3 Asigurarea participării 

beneficiarilor în proiecte 

naționale și internaționale 

cu caracter competitiv 

SAE 

SENF 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Min. 1 evoluare a 

fiecărui colectiv 

Min. 20 de 

participări 

internaționale 

Cca 300 de 

participanți la 

evenimente 

internaționale și 

min. 1500 de 

participanți la  

evenimente 

naționale 

3 master class-uri 

online 

Realizat 35 evoluări 

Participări la concursuri naționale: 

19 colective (592 de participanți)  

Locul I – 13 premii 

Locul II – 13 premii 

Locul III – 14 premii 

Mențiune – 1 premiu 

Participări la concursuri internaționale: 

15 participări 

10 colective (201 de participanți) 

Locul I – 10 premii 

Locul II – 6 premii 

Locul III – 5 premii 

6 lucrări premiante în cadrul Proiectului „Scuarul 

Medicilor” organizat de MAIB și Decorații.md 

2.1.4 Participarea la 

Competițiile Naționale din 

domeniul IT (Sumo Bot 

Republican,  First Lego 

League și First Lego 

League Junior) 

SENF 02 15 de beneficiari 

direcți 

Realizat Beneficiari: 6  

Echipa ARTICO înregistrată la semifinală 

(februarie) 

Sponsor: Ellation (2000 lei pentru echipa noastră 

FLL) 
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2.1.5 Asigurarea 

activităților de totalizare a 

cercurilor 

SAE 05, 12 Min. 40 de 

activități de 

totalizare 

Realizat 34 de activități de totalizare 

2.2 Formarea și 

informarea 

cadrelor 

didactice din 

cadrul Centrului 

2.2.1 Organizarea 

activităților de instruire 

pentru cadrele didactice la 

nivel de instituție 

SAE Pe tot 

parcursul 

anului 

3 seminare, 

2 întruniri 

metodice, 

3 activități de 

master-class, 

Beneficiari: 

tinerii specialiști, 

80 de CD 

Realizat 66 personal didactic informat cu prevederile 

actelor normative privind organizarea procesului 

educațional 2 întruniri metodice (59 participanți) 

12 ședințe organizatorice pe ZOOM (76 de 

participanți) 

2 întruniri metodice online (57 participanți) 

5 ședințe metodice 

7 activități de master-class (28 de participanți) 

2 seminare (25 de participanți) 

1 atelier practic (15 participanți) 

3 expoziții tematice 

Participare la maraton online „Pro Creativii”- 5 

cadre didactice 

2.2.2 Asigurarea formării 

profesionale continuă a 

angajaților 

SAE Pe tot 

parcursul 

anului 

20 de CD 

delegate la 

cursuri prin ordin 

(conform 

Planului strategic 

de formare 

continuă) 

Realizat Plan strategic de formare continuă reactualizat 

18 cadre didactice înscrise la webinarele online; 

7 cadre didactice delegate la cursuri  prin ordin; 

66 de cadre didactice informate despre cursurile 

de formare continuă 

Master-class „Mărţișorul -

vestitorul primăverii” 

SAE 02 Activitate 

suplimentară 

Realizat  Beneficiari: 22 cadre didactice din CRCT 

28 lucrări confecționate  
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2.3 

Îmbunătățirea 

mecanismelor și 

procedurilor de 

monitorizare 

și evaluare 

existente la 

nivel de 

instituție 

2.3.1 Evaluarea cadrelor 

didactice la nivel de 

instituție 

SAE Pe tot 

parcursul 

anului 

- Realizat 9 consilieri ale cadrelor didactice aspirante la grad 

didactic 

9 portofolii de atestare verificate 

9 cadre didactice admise la etapa finală de atestare  

Prezentarea materialelor MECC  

Chestionar cu privire la 

identificarea copiilor cu 

CES din cadrul CRCT 

SAE 02 Activitate 

suplimentară 

Realizat 
Chestionar cu privire la identificarea copiilor cu 

CES din cadrul CRCT elaborat și administrat 

2.3.2 Evaluarea colectivelor 

artistice „model” la nivel de 

instituție 

SAE 04 2-3 colective 

evaluate și 

oferirea titlului 

de formație 

artistică „model” 

Suspendat În contextul măsurilor restrictive adoptate de 

autoritățile publice în vederea preîntâmpinării 

pandemiei cauzate de COVID-19, evaluarea 

colectivelor artistice „model” la nivel de instituție 

a fost suspendată  

2.3.3 Asigurarea 

mentenanței și  dezvoltarea 

bazei de date a 

beneficiarilor 

SAE 08-09 Baza de date 

electronică 

funcțională 

Realizat 1578 de beneficiari ai cercurilor și proiectelor 

înscriși în baza de date 

Baza de date cu noi beneficiari completată 

2.4 

Consolidarea și 

dezvoltarea 

proiectelor 

educaționale 

inovative 

2.4.1 Proiectul Afterschool 

SAE 

 

01-05, 

09-12 

Min. 30 de 

beneficiari 

Realizat 30 de beneficiari direcți 

15 cadre didactice implicate 

83 de ateliere creative desfășurate  

6 master-class-uri organizate 

2.4.2 Proiectul Clubul de 

vacanță 

SAE 01, 10, 

12 

Min. 100 de 

beneficiari 

Realizat 101 de beneficiari direcți 

16 cadre didactice implicate 

35 de ateliere creative; 2 excursii; 2 quest-uri; 2 

victorine intelectuale 

18 jocuri create în  Wordwall 

10 master-class-uri filmate 



20 
 

OBIECTIVE / 

ACȚIUNI 

SUBACȚIUNI/ 

PROIECTE 

RES-

PON-

SABIL 

TER-

MENI 
Indicatori 

planificați 

(ANUAL) 

STATUT REZULTAT MĂSURABIL 

3 live-uri, 3190 de vizualizări 

 

     8 povești filmate, 1309 de vizualizări 

10 premii oferite 

35 de postări pe pagina Academia TA, facebook 

2.4.3 Școala TV ”Pixel 

Media” 

SENF 

SAE 

01-05, 

09-12 

Min. 20 de 

beneficiari 

20 produse video 

individuale, min. 

18 produse de la 

lecții (buletine de 

știri, meteo, 

spoturi) 

Realizat 18 beneficiari direcți  

125 de postări pe pagina de facebook; 

2 întâlniri cu personalități din țară: actrița Cristina 

Platon, actriță și cântăreața Iuliana Beregoi  

20 emisiuni de autor filmate, montate; 

5 reportaje „30 secunde despre Pasiunea Mea” 

filmate și montate; 

18 felicitări video filmate, montate; 

1 colaborare cu Portalul de știri- moldova9.com; 

7 emisiuni de autor publicate pe portalul de știri 

moldova9.com; 

1 vizită de lucru la TVC21 

2.4.4 „Dicție și discurs 

public” în limba română și 

limba rusă 

SAE 09-12 Activitate 

suplimentară 

Realizat  21 beneficiari direcți 

5 materiale video despre cursul de dicție 

2.4.5 Proiecte în domeniul 

educației pentru sănătate, 

educației sexuale și 

egalității de gen 

SAE 

SENF 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Min. 1 proiect 

inițiat 

Min. 15 sesiuni 

de informare 

realizate 

Realizat  Activități realizate în parteneriat cu Inspectoratul 

de Poliție, Centrul de Sănătate Prietenos 

Tinerilor „ACCEPT”, Fundația pentru Educația 

Non-Formală, Siguronline 
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3. CONSOLIDAREA SECTORULUI EXTRAȘCOLAR PRIN SUPORTUL METODOLOGIC ȘI FORMAREA ACTORILOR DIN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL EXTRAȘCOLAR, ASTFEL CA ACEȘTIA SĂ PRESTEZE SERVICII CALITATIVE ȘI MODERNE  

Min. 500 de 

beneficiari 

 

Webinar „Ghidarea elevilor la distanță pentru o 

utilizare activă, pozitivă și responsabilă a 

internetului” 
 

350 de beneficiari direcți, 1828 impact 

Webinar pentru părinți „Siguranța online” 

60 de beneficiari direcți, 1547 impact 
 

Sesiune online: Alimentația pe timp de caniculă 

36 persoane direct, 1200 de vizualizări 
 

Sesiuni de informare:  

1. „Contracepția. Adolescența și Sexualitatea” 

2. „Adolescența și sexualitatea” 

104 de participanți instruiți, 432 de vizualizări 
 

Campania de informare „Sigur pe 2 roți” 

1 video realizat 
 

Sesiune de informare: „Cum îți întărești sistemul 

imunitar în sezonul rece?”  

58 de persoane instruite 
 

Sesiune de informare online: „Efectul negativ 

ale dietelor minune” 

58 de persoane instruite, 271 de vizualizări 

3.1 Elaborarea 

lucrărilor 

metodice, 

3.1.1 Elaborarea Revistei 

practicilor bune în domeniul 

extrașcolar 

SM Pe tot 

parcursul 

anului 

Min. 4 ediții 

elaborate 

Realizat 28 de articole redactate 
 

2 numere a revistei publicate 

În curs de obținere a codului ISSN 
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suporturi 

informaționale  

și didactice 

3.1.2 Diseminarea 

materialelor metodice 

elaborate în cadrul 

seminarelor prin postare la 

rubrica Resurse pentru cadre 

didactice pe site-ul 

artico.md 

SM 01-06 Min. 10 lucrări Realizat 42 materiale metodice elaborate și publicate pe 

http://artico.md/resurse/ 
 

 

3.2 Organizarea 

şi desfășurarea 

activităților de 

instruire/inform

are a actorilor 

din învățământul 

extrașcolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Seminar în domeniul 

managementului în 

învățământul extrașcolar 

SM 01 Min. 50 de 

beneficiari 

Realizat Seminar „Managementul în domeniul 

extrașcolar – realizări și perspective” 

desfășurat în data de 24 .01.2020 

58 de persoane instruite cu privire la actele de 

gestionare a instituțiilor extrașcolare 

3.2.2 Seminar republican 

pentru cadrele didactice din 

domeniul teatru 

SM 

SAE 

02 Min. 50 de 

beneficiari 

Suport de curs 

elaborat și 

distribuit 

Realizat Seminar Național instructiv-practic „Teatrul 

de după cortină” -  desfășurat în data de           

28 .02.2020 

45 de persoane instruite cu privire la activitatea 

conducătorului de cerc teatral: tehnica monolog, 

mișcare scenică, ritmică 

3.2.3 Seminar republican 

pentru cadrele didactice în 

domeniul artelor vizuale  

SM 

SAE 

03 Min. 50 de 

beneficiari 

Suport de curs 

elaborat și 

distribuit 

Realizat  Maraton online „ARTico Maraton” în 

domeniul arte vizuale pentru cadrele didactice 

din republică 

72 de cadre didactice, 61 de lucrări finaliste 

 

http://artico.md/resurse/
http://artico.md/resurse/
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3.2.4 Seminar republican 

pentru cadrele didactice din 

domeniul sport 

SM 

SAE 

10 Min. 50 de 

beneficiari 

Suport de curs 

elaborat și 

distribuit 

Realizat Seminar republican „Aspecte metodologice 

privind proiectarea activității sportive în 

cadrul Centrelor de Creație”.  

70 de profesori, antrenori, manageri ai centrelor 

de creație și școli sportive instruiți la subiectul 

proiectării didactice în cadrul activității sportive 

3.2.5 Instruire pentru 

educatorii și managerii 

taberelor de vară 

 

SM 

SAE 

12.06 Min. 50 de 

beneficiari 

Suport de curs 

elaborat și 

distribuit 

Realizat  Seminar republican „Specificul organizării 

activității extrașcolare la distanță în sezonul 

estival 2020” 

43 de reprezentanți OLSDÎ instruiți 

Suport de curs elaborat, publicat 

pe  http://artico.md/resurse/ 

3.2.6 Forumul 

învățământului extrașcolar 

în RM 

 

SM 26.05 Min. 60 de 

beneficiari 

Recomandări 

elaborate 

Realizat  Laborator de bune practici: „ZOOM pe 

activități extrașcolare” 

2 speakery internaționali,  6 speakery naționali 

280 de participanți direcți 

6 suporturi de curs tematice elaborate 

3.2.7 WEBinare pentru 

profesori în domeniul IT 

SM 

 

03-09 Min. 200 de 

beneficiari 

instruiți 

Realizat WEBinar „Platforme de învățare la distanță. 

Google Classroom și ZOOM” desfășurat în 

data de 19.03.2020. 

Beneficiari:   

Înregistrați - 5600 

Live au fost – 7400 

Total pe parcursul lunii au vizionat – 18000 

WEBinar SOCRATIVE desfășurat în data de 

06.04.2020. 

Beneficiari direcți: 208  

Impactul actual pe video: 685 persoane 
 

http://artico.md/resurse/
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WEBinar „Crearea activităților online cu 

ajutorul platformei Wordwall” desfășurat pe 

20.06.2020 

Beneficiari: 15 679 de cadre didactice instruite 

3.2.8 Seminar Republican 

pentru cadrele didactice din 

domeniul muzical 

SM 

SAE 

09 Min. 50 de 

beneficiari 

Suport de curs 

elaborat și 

distribuit 

Realizat Seminarul instructiv-practic pentru cadrele 

didactice din cadrul Școlilor de Muzică 

realizat în data de 29.11.2020 

Beneficiari: 260 de pedagogi de muzică 

3.2.9 Seminar Republican în 

domeniul artelor vizuale – 

modelare lut și lut polimeric 

SM 

SAE 

10 Min. 50 de 

beneficiari 

Suport de curs 

elaborat și 

distribuit 

Realizat Maraton online „ARTico Maraton” folclor și 

tradiții populare în domeniul arte vizuale pentru 

cadrele didactice din republică 

Maraton online „ARTico Maraton” în 

domeniul arte vizuale pentru cadrele didactice 

„Magia Crăciunului” 

3.2.10 Seminar Republican 

pentru cadrele didactice din 

domeniul coregrafic 

SM 

SAE 

11 Min. 50 de 

beneficiari 

Suport de curs 

elaborat și 

distribuit 

Realizat 

parțial 

Concept realizat  

În contextul măsurilor restrictive adoptate de 

autoritățile publice în vederea preîntâmpinării 

pandemiei cauzate de COVID-19, a fost 

suspendat  

3.2.11 Conferința „Resurse 

digitale în educație” 

SM 11 Min. 80 de 

beneficiari 

Realizat 

parțial  

Concept realizat 

În contextul măsurilor restrictive adoptate de 

autoritățile publice în vederea preîntâmpinării 

pandemiei cauzate de COVID-19, a fost 

suspendat  

3.2.12 Întrunire metodică cu 

specialiștii din învățământul 

extrașcolar 

SM 08 Min. 100 de 

beneficiari 

Suport de curs 

elaborate și 

distribuit 

Realizat  
1 speaker identificat 

1 suport de curs distribuit 

170 de persoane instruite 
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„5 minute pentru un 

SuperIteacher” – realizarea 

conținutului, design-ului, 

crearea imaginii animate 

SM 05 Activitate 

suplimentară 

 

Realizat  3 video-uri realizate, montate 

638 de cadre didactice 

Concurs „Learning 4 

FUTURE” pentru cadrele 

didactice din învățământul 

extrașcolar 

SM 04-05 Activitate 

suplimentară 

 

Realizat 44 de cadre didactice 

Partener: Crunchyroll 

Concurs în domeniul STEM 

pentru  cadre didactice 

ROBOmaraton 

SM 07-08 Activitate 

suplimentară 

Realizat Beneficiari: 46 

Numărul de persoane în grup, fotografii de la 

etape, video lucrări finale, articol post-

eveniment. 

Informarea instituțiilor 

extrașcolare 

SM 09 Activitate 

suplimentară 

Realizat  Instituțiile extrașcolare informate cu următoarele 

documente: 

Ordinul MECC nr. 892 din 26.08.2020 cu privire 

la relansarea procesului educațional în instituțiile 

de învățământ 
 

Reperele Metodologice privind organizarea 

Instituțiilor de Învățământ Extrașcolar în anul de 

studii 2020-2021 
 

Cadrul de Referință al Educației Extrașcolare din 

RM 
 

Curriculum de Bază: sistem de competențe 

pentru educația extrașcolară 
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3.3 

Consolidarea 

învățământului 

extrașcolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ședința Republicană: 

„Repere metodologice 

privind organizarea 

activității instituțiilor de 

învățământ extrașcolar în 

anul de studii 2020-2021, în 

contextul epidemiologic 

covid-19 

SM 11 Activitate 

suplimentară 

Realizat  100 de cadre didactice informate cu prevederile 

la reperele metodologice 

3.3.1 Crearea și asigurarea 

comunicării comunității 

extrașcolare prin 

intermediul unui grup închis 

în mediul online 

SM 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Min. 500 de 

beneficiari - cadre 

didactice din  

învățământul 

extrașcolar 

Realizat 1 grup creat pe facebook și administrat. 

8 360 de beneficiari 

498 de postări 

3.3.2 Actualizarea 

cartografierii instituțiilor și 

serviciilor extrașcolare 

SM 02-04, 

09 

Baza de date a 

instituțiilor 

extrașcolare 

completă și 

funcțională 

Realizat Baza de date a instituțiilor extrașcolare 

reactualizată  

 

34 de raioane înregistrate în baza de date 

3.3.3 Participarea la 

elaborarea documentelor de 

politici (strategii, 

programe), proiectelor de 

acte normative și regulatorii 

în domeniul învățământului 

extrașcolar 

SM Pe tot 

parcursul 

anului 

Participarea în 

grupuri de lucru; 

propuneri la acte 

înaintate 

Realizat Organizarea grupului de lucru și participarea la 

elaborarea Regulamentului-tip de organizare  și 

funcționare a instituțiilor extrașcolare 
 

Elaborarea Metodologiei privind activitatea la 

distanță a angajaților CRCT  
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     Generalizarea rapoartelor privind instruirea la 

distanță în instituțiile de învățământ extrașcolar 
  

Repere pentru activitatea extrașcolară în 

perioada estivală 
 

Raport cu privire la activitatea managerială în 

cadrul centrului de creație 
 

Repere pentru instituțiile de învățământ 

extrașcolar despre învățarea la distanță 
 

Feedback la chestionarele grupului de lucru 

Cartografierea serviciilor extrașcolare  
 

Participarea cu prezentare în cadrul seminarului 

internațional ”Внешкольное обрaзование в 

условиях COVID19” 
 

Elaborarea ”Aspecte organizatorice privind 

organizarea activității instituțiilor de învățământ 

extrașcolar pentru anul de studii 2020-2021 în 

contextul epidemiologic Covid19” 
 

Participarea cu prezentare în cadrul Academia de 

vară a cadrelor didactice 2020, webinarul 45 
 

Participarea cu prezentare în cadrul Conferinței 

Științifice Internaționale „Educația: factor 

primordial în dezvoltarea societății” 

Dezbaterea Cadrului de 

Referință al Educației 

Extrașcolare (nonformale) 

din RM 

SM 09 Activitate 

suplimentară 

Realizat 212 de beneficiari 

3 dezbateri  

Analiza draft-ului Cadrului de referință  

Sistematizarea opiniilor și recomandărilor pentru 

cadru de referință 
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Organizarea a 3 mese 

rotunde pentru instituțiile 

extrașcolare cu scopul de 

identificare a nevoilor de 

învățare și servicii prestate 

de CRCT 

SM 11 Activitate 

suplimentară 

Realizat  286 de participanți în cadrul evenimentelor 

(Școli de arte/arte plastice/muzică, Școli de 

sport, Centre de creație) 

4. PERFECȚIONAREA CONTINUĂ, DEZVOLTAREA ȘI MENȚINEREA UNOR CONDIȚII DE ACTIVITATE FAVORABILE                                  

ÎN CADRUL CENTRULUI 

4.1 

Perfecționarea 

platformelor 

online CRCT 

4.1.1 Asigurarea 

mentenanței și dezvoltarea 

platformei online site-ul 

artico.md 

STI Pe tot 

parcursul 

anului 

Mărirea 

numărului 

vizitatorilor unici 

până la 25.000 

lunar 

Realizat Asigurarea postărilor articolelor 

188 360 de vizitatori unici, au accesat 1 342 237 

link-uri pe site 
 

Crearea paginii pe www.artico.md pentru 

difuzarea Webinar-ului 
 

Crearea paginii cu voting la concursul „Familia 

mea fără filtru” 
 

Crearea paginii cu calendarul activităților - 

#AcademiaTaAcasa 

Crearea site-ului 1 iunie.artico.md 

93 394 de vizitatori unici 

4.1.2 Identificarea 

condițiilor pentru crearea 

mecanismului de achitare 

online 

SEF 02-03 Condiții necesare 

asigurate pentru 

aplicarea 

mecanismului  de 

achitare online 

Realizat 

 

MPay – Serviciul Guvernamental de Plăți 

Electronice implementat 

4.1.3 Asigurarea 

mentenanței și extinderea 

comunității virtuale prin 

profilurile pe rețelele de 

STI 

SCRI 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Creșterea cu min. 

30% a numărului 

total de abonări 

Realizat Profilul Facebook 

Artico – 3240 de aprecieri noi 

Afterschool – 238 de aprecieri noi 

AcademiaTa – 128 de aprecieri noi 

http://www.artico.md/
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socializare (Facebook, 

Instagram, Youtube) 

Youtube – 4300 de abonări noi și 2 656 860 de 

vizualizări 

 

4.2. Crearea și 

implementarea 

strategiilor de 

comunicare 

internă și 

externă 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Aderarea și 

valorificarea Centrului ca 

membru al diferitor structuri 

internaționale 

SCRI Pe tot 

parcursul 

anului 

Certificate, Statut, 

acreditare oferite 

Realizat Implicarea Centrului în grupul de cercetare a 

învățământului extrașcolar în spațiul Post-

Sovietic 

 

 

4.2.2 Promovarea brandului 

ARTICO în comunicarea 

internă și externă 

SCRI 

SPA  

Pe tot 

parcursul 

anului 

Brandwall cu 

suport, suport 

pentru banner 

extern, elaborarea 

materialelor 

promoționale, 

indicatoare, 4 

bannere interne 

Realizat 117 de imagini pentru bannere; 211 de imagini 

diplome 

5 felicitări 

Crearea „20 idei de petrecere a timpului în 

carantină” 

Crearea graficii Regulilor de deplasare cu 

bicicleta 

Crearea elementelor și personajelor pentru 1 

iunie 

Design-ul ofertei pentru hostel, design aranjare 

sălilor, schema bannerelor din hol 

Design-ul  pentru semnătura electronică a 

angajaților, infografice privind învățământul 

extrașcolar, desen a machetului clădirii;  machet 

brand book, machet de caiet Artico,  machet de 

pix Artico, calendar cu 12 luni Artico 

4.2.3 Înregistrarea logo-ului 

și denumirii ARTICO la 

AGEPI 

SJRU 07-12 Depunerea 

dosarului 

Realizat   

Dosar depus.  În proces de eliberare a 

certificatului. 
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4.2.4 Asigurarea foto și 

video a evenimentelor 

Centrului și promovarea lor 

în mediul online 

STI Pe tot 

parcursul 

anului 

Arhiva 

electronică cu 

poze și video 

Realizat  161 de video filmate și editate: seminare,  

master-class-uri, lecții deschise, sesiuni 

informative 
 

Filmarea spotului de promovare a Bibliotecii 

Naționale 
 

Editarea turului prin Biblioteca Națională 

4.3 Management 

eficient a 

personalului 

 

 

4.3.1 Îmbunătățirea 

mecanismului de recrutare 

și selecție a angajaților 

SJRU 08 Criterii și 

instrumente 

pertinente de 

selecție a 

resurselor umane, 

elaborate conform 

sistemului de 

valori a CRCT 

Realizat Actualizarea documentației în cadrul CRCT 

conform actelor normative în vigoare. 
 

Perfectate și aprobate a peste 400 de ordine cu 

caracter nominal (concedii, angajări, etc.), 

inclusiv 42 de ordine cu caracter general 

(normativ), contracte individuale de munca – 72. 

4.3.2 Implementarea 

sistemului de evaluare a 

performanțelor 

SJRU 

STI 

03, 06, 

09, 12 

Evaluare 

trimestrială 

Realizat  619 de fișe de evaluare  a performanțelor 

angajaților în anul 2020 completate 

4.3.3 Colaborarea cu 

instituții de învățământ 

superior de profil în scopul 

implicării studenților în 

activitatea instituției 

SJRU 

SAE 

04-09 Min. 15 studenți 

implicați în 

practica de 

specialitate 

Realizat  10 studenți implicați în practica de specialitate 

4.3.4 Implementarea 

programului de voluntariat 

SJRU Pe tot 

parcursul 

anului 

Min. 20 de 

voluntari 

implicați prin 

contract (carnet 

de voluntar) 

(municipal) 

Realizat 163 de voluntari implicați prin contract (carnet 

de voluntar) 
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4.3.5 Elaborarea 

mecanismelor clare de 

comunicare pe orizontală și 

verticală asigurate 

SNEF

SJRU 

07 Ghidul 

angajatului 

elaborat 

Realizat   

Ghidul angajatului elaborat și aprobat prin ordin. 

4.4 

Îmbunătățirea 

managementului 

financiar și 

atragerea 

surselor 

financiare 

externe 

4.4.1 Valorificarea spațiilor 

disponibile prin darea 

acestora în locațiune  

SPA 

SENF 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Asigurarea a min. 

1200 mii lei din 

darea în locațiune 

a spațiilor  

Realizat Identificarea și participarea la tendere 

4 oferte pentru servicii locațiune expediate 

(Centrul Media pentru Tineri, Centrul pentru 

Jurnalism Independent, Centrul Parteneriat 

pentru Dezvoltare, Expert-Grup) 

24 contracte de locațiune 

 

4.4.2 Participarea la apeluri/ 

concursuri de proiecte cu 

finanțare externă 

SEF 

Toate 

secții 

le 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Min. 3 granturi 

câștigate 

Realizat Proiecte finanțate din granturi, realizate în 

parteneriat: „Sub Cușma lui Guguță”, Festivalul 

Voluntarilor, PACE 

Aplicat proiectul Hai la Joc, Future Voice Camp 

(FVC) fără câștigare de grant 

Proiect internațional Erasmus+ finanțat Dance as 

a heritage suspendat din cauza pandemiei 

4.4.3 Îmbunătățirea 

evidenței mijloacelor fixe și 

bunurilor  materiale 

SEF 01 Baza de date a 

tuturor bunurilor 

la balanța 

instituției 

actualizată  

Realizat Baza de date a tuturor bunurilor la balanța 

instituției actualizată 

4.5 Asigurarea 

integrității și 

funcționalității 

bunurilor 

gestionate de 

CRCT 

4.5.1 Renovarea sistemului 

de monitorizare video și 

elaborarea Regulamentului 

privind  supravegherea prin 

mijloace video în scopul 

sporirii nivelului de 

securizare 

SDT 01-09 Sistem video 

renovat 

Regulament 

elaborat, aprobat 

și implementat  

Realizat  Sistem video renovat. 

 

Regulament elaborat, aprobat și implementat 
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4.5.2 Achiziționarea 

serviciilor și implementarea 

prevederilor contractului 

pentru deservirea tehnică a 

sistemului de monitorizare 

video 

SDT Pe tot 

parcursul 

anului 

Servicii 

achiziționate și 

implementate 

Realizat  Servicii achiziționate și implementate. 

4.5.3 Evaluarea și 

înregistrarea patrimoniului 

în modul corespunzător în 

Registrul Bunurilor imobile 

SJRU Pe tot 

parcursul 

anului 

Imobilele din str. 

Alexandru cel Bun, 

nr. 38; str. R. 

Ţirilson, nr. 6 și c. 

Cojușna, str. 

Mecanizatorilor, 

nr.7  înregistrate 

Realizat 

Actele se 

află la 

MECC 

Imobilele din str. Alexandru cel Bun, nr. 38;            

str. R. Ţirilson, nr. 6 și com. Cojușna, str. 

Mecanizatorilor, nr.7  înregistrate. 

 

4.5.4 Recepția lucrărilor de 

renovare efectuate în blocul 

„B” 

SJRU 12 Act de predare-

primire și recepție 

a lucrărilor 

Realizat  Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

4.5.5 Dezvoltarea 

serviciului de cazare prin 

extinderea locurilor de 

cazare și îmbunătățirea 

condițiilor 

SDT Pe tot 

parcursul 

anului 

Îmbunătățirea 

condițiilor de 

cazare 

Min. 2000 de 

beneficiari  

Regulament 

implementat 

Realizat  

Locurile de cazare extinse 

 

Regulament aprobat și implementat 

 

Condiții de cazare îmbunătățite  

4.5.6 Efectuarea lucrărilor 

de reparație a sălilor Folk, 

Zebra și Meeting 

SPA 01-04 Reparația și 

dotarea cu 

echipament tehnic 

a sălilor Folk, 

Zebra și Meeting 

Realizat 

parțial 

10 cabluri audio pentru conectarea boxelor 

procurate 

Caiet de sarcini elaborat 

Furnizorul pentru producerea meselor identificat 
 

8 saci Bean Bag procurați 
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4.5.7  Achiziționarea 

serviciilor de deservire 

tehnică a liftului 

SDT Pe tot 

parcursul 

anului 

Servicii 

achiziționate și 

implementate 

Realizat Servicii achiziționate și implementate 

4.5.8 Achiziționarea 

serviciilor de pază 

SDT  Pe tot 

parcursul 

anului 

Servicii 

achiziționate și 

implementate 

Realizat  Contract de prestare a serviciilor 

semnat/înregistrat 

4.5.9 Achiziționarea 

serviciilor de supraveghere 

tehnică a rețelelor de gaze și  

a cazangeriilor  

SDT Pe tot 

parcursul 

anului 

Servicii 

achiziționate și 

implementate 

Realizat Servicii achiziționate și implementate 

4.5.10 Achiziționarea 

serviciilor de deservire 

tehnică a sistemului de 

încălzire, răcire și ventilare 

a blocului ”B” și  a 

sistemului de încălzire 

a  blocului ”D” 

SDT Pe tot 

parcursul 

anului 

Servicii 

achiziționate și 

implementate 

Realizat  Contract de prestarea serviciilor 

semnat/înregistrat 

4.6 

Îmbunătățirea 

bazei tehnico-

materiale 

4.6.1 Procurare echipamente SPA 

SDT 

SEF 

02-03 Panou informativ 

electronic 

Ecran LCD (sala 

Meeting) 

Proiector (sala 

Zebra) 

Transferat Transferat pentru anul 2021 din lipsa surselor 

financiare 

4.6.2 Procurare mobilier SPA 

SDT 

SEF 

02-05 Pufuri – 8 buc. 

Mese pliabile: 

Sala Folk – 24 

buc. 

Sala Zebra – 12 

buc. 

Realizat 

parțial 

8 pufuri procurate 

Transferat pentru anul 2021 din lipsa surselor 

financiare 
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4.6.3 Efectuarea 

Reparațiilor curente în 

scopul menținerii instituției 

la standarde minime 

SDT Pe tot 

parcursul 

anului 

Efectuarea 

lucrărilor de 

reparație a sălilor 

nr. 108, nr. 109, 

nr. 110 din blocul 

C și a altor săli, 

conform 

necesităților 

Realizat 

parțial 
Materiale de construcție procurate 

4.6.4 Evaluarea periodică a 

situației de facto a fisurilor 

existente și celor în creștere 

SDT 02-04 Raport prezentat Realizat Raport prezentat 

4.6.5 Achiziționarea 

serviciilor de proiectare a 

zonei verzi adiacente bd. 

Ștefan cel Mare și Sfânt 

SDT  

Grup 

de 

lucru 

01-03 Proiect 

recepționat 

Nerealizat   Nerealizat din lipsă de  specialiști calificați 

disponibili 

4.6.6 Analiza economică a 

rentabilității sistemului de 

iluminare în bl. ”C” 

SDT 02-04 Analiza 

economică 

prezentată și 

aprobată 

Realizat 

parțial 
Raport prezentat 

4.6.7 Întocmirea Devizului 

de cheltuieli și substituirea 

corpurilor de iluminat 

conform devizului 

SDT 02-04 Devizul de 

cheltuieli întocmit 

Corpuri de 

iluminat 

substituite 

conform devizului 

de cheltuieli 

Realizat 

parțial 
Raport prezentat 
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4.6.8 Achiziționarea 

serviciilor de expertiză a 

rețelei de ventilare a 

blocului „D” 

Grup 

de 

lucru 

02-09 Act de expertiză 

recepționat 

Transferat Transferat pentru anul 2021  

4.6.9 Evaluarea încăperii 

(punctul termic de 

distribuție) pentru 

reamenajarea acesteia în 

sală de sport 

multifuncțională „Escalada” 

 

Grup 

de 

lucru 

01-08 Plan de acțiuni Realizat 

parțial 
Plan de acțiuni elaborat 

4.6.10 Lucrări de reparație 

în sala multifuncțională 

„Escalada” 

SDT 04-06 Activitate 

suplimentară 

Realizat  Achiziționarea/producerea/turnarea a 40 m3  de 

beton  

Acoperirea cu adeziv a suprafeței de 684 m2 

Repararea pereților și coloanelor, cu suprafața 

estimativă de 500 m2  

Reparație curentă, suprafața de 1753,83 m2 

(văruit), 90 m2 (vopsit) 

Organizarea lucrărilor pentru instalare și 

conectare a energiei termice pentru încălzirea 

sălii „Escalada”, suprafața de 360 m2 

 

Amenajarea ringului de box cu suprafața de 90 

m2 
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4.7 

Managementul 

documentelor 

4.7.1 Menținerea 

documentației CRCT în 

concordanță cu cadrul 

normativ în vigoare 

SJRU 

SMD 

02-06 Regulamentul 

instituției, 

Regulamentele 

secțiilor și Fișe de 

post ale 

salariaților 

reactualizate și 

aprobate  

Contract colectiv 

de muncă 

elaborat, 

coordonat și 

aprobat 

Realizat  Regulamentul instituției aprobat 

Regulamentele secțiilor – reactualizate și 

aprobate; 

Fișe de post – reactualizate și aprobate; 

Contract colectiv de muncă – în proces de 

elaborare. 

 

4.7.2 Asigurarea 

funcționalității Arhivei 

CRCT 

SMD Pe tot 

parcursul 

anului 

Arhiva pe suport 

de hârtie 

organizată 

corespunzător 

Realizat  Arhiva pe suport de hârtie organizată 

corespunzător 

 


