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ACȚIUNI 
SUBACȚIUNI/ 

PROIECTE 

Respon-

sabil 
Termen 

Indicatori 

planificați 

(Anual) 
Statut Rezultat măsurabil 

1.1 Organizarea  

și desfășurarea 

activităților de 

stimulare a 

performanțelor 

cadrelor didactice 

din domeniul 

extrașcolar 

1.1.1 Organizarea 

și desfășurarea 

Galei de excelență 

în  învățământul 

extrașcolar din 

Republica Moldova 

SM 05-06 

Sporirea 

gradului de 

creativitate, 

flexibilitate și 

implicare al 

cadrelor 

didactice și 

manageriale 
9 persoane/ 

instituții 

premiate în 

cadrul 

evenimentului 

Realizat 

Regulament elaborat, aprobat și expediat în 

republică 
 

Beneficiari direcți: 28 de instituții de învățământ 

extrașcolar din 21 de unități teritorial 

administrative și 32 cadre didactice 
 

Impact video Gala Excelența în învățământul 

extrașcolar 
 

11 387 vizualizări  
 

1 072 interacțiuni 

 

1.2 Organizarea  

și desfășurarea 

activităților de 

instruire/ 

informare a actorilor 

din învățământul 

extrașcolar  

 

1.2.1 Seminar 

național teoretico-

practic: 
Domeniul  Cultură  

și Societate 

Domeniul  Arte 
Domeniul   Știință, 

Tehnică, 

Tehnologii 

Domeniul   Sport, 

Turism și 

Agrement 

SM 

Pe tot 

parcursul 

anului 

4 seminare 

republicane 

desfășurate 
Min. 160 cadre 

didactice 

instruite 

Realizat 

parțial 
 

 Seminar național  instructiv-practic cu genericul: 

„Recomandări metodologice cu privire la 

aplicarea Regulamentului de atestare a 

cadrelor didactice” 
 

702 cadre didactice/manageriale instruite din 

191 de localități din țară 
 

1 raport elaborat, 1 articol postat 
 

9 137 beneficiari indirecți 
 

764 interacțiuni 
 

 Seminar pentru cadrele didactice din domeniul 

teatral și coregrafic „Interviul de performanță și 

proba practică” 
 

23 cadre didactice instruite 
 

2 135 vizualizări 
 

94 interacțiuni 
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ACȚIUNI SUBACȚIUNI/ 

PROIECTE 

Respon-

sabil 
Termen 
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planificați 

(Anual) 

Statut 
Rezultat măsurabil 

 

     

 Sesiune de formare a cadrelor didactice din 

republică supuse atestării în anul de studii 2020-

2021, la disciplinele școlare și de profil, privind 

buna organizare a etapei republicane de atestare 

în baza probelor „Prezentarea produsului/ 

proiectului din practica educațională” și 

„Rezolvarea unei situații didactice” 
 

 16 cadre didactice instruite 

1.2.3 Seminar 

metodico-practic 

pentru cadrele 

didactice din 

domeniul 

extrașcolar 

SM 
20.10.2021 

 

16.12.2021 

2 seminare 
 

Min. 80  cadre 

didactice 

instruite 

Realizat 

 Seminar metodic republican „Scrierea unui 

articol științific – abordare practică”, online 
 

   3 023 vizualizări, 268 interacțiuni 
 

 Sesiunea republicană de formare a cadrelor 

didactice supuse atestării în anul de studii 2021-

2022     
 

16 cadre didactice din republică instruite 
 

2 332 vizualizări, 75 interacțiuni 

1.2.4 Masa rotundă 

„Educația 

ecologică” 
 

SM 18.05.2021 
Activitatea 

suplimentară 
Realizat 

Beneficiari direcți: 580 cadre didactice și 

manageriale 
 

Organizat în parteneriat cu Centrul de învățământ 

general și extrașcolar „A.A. Pinsky” din cadrul 

Institutului Educației pe lângă Institutul Național 

de Cercetare „Școala superioară de economie” din 

Federația Rusă 
 

15 946 vizualizări, 962 interacțiuni 

1.2.5 Ședințe de 

consultare, dezbatere 

și înaintarea 

propunerilor cu 

privire la curricula 

pentru educația și 

învățământul 

extrașcolar 

SM 04 
Activitatea 

suplimentară 
Realizat 

10 ședințe de consultare 
 

Beneficiari direcți: 813 cadre didactice, 

manageriale și specialiști OLSDÎ 
 

13 218 vizualizări, 522 interacțiuni 
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ACȚIUNI 
SUBACȚIUNI/ 
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Respon-

sabil 
Termen 
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Statut Rezultat măsurabil 

 

1.3 Consolidarea 

învățământului 

extrașcolar prin 

sprijinirea cadrelor 

didactice și 

manageriale 

1.3.1 Reuniune 

metodică 

republicană pentru 

instituțiile de 

învățământ 

extrașcolar 

SM 17.06.21 

2 reuniuni 

metodice 

republicane 

desfășurate 
 

Min. 200 

participați 

Realizat 

parțial 
 

Reuniunea metodică cu specialiștii organelor 

locale de specialitate în domeniul învățământului 

extrașcolar 
 

Beneficiari direcți: 170 de specialiști ai organelor 

locale de specialitate 

1.3.2 Mentoratul și 

consilierea 

instituțiilor și 

cadrelor didactice 

pentru crearea 

cadrului optim al 

desfășurării 

activității 

SM semestrial 

Desfășurarea a 

2 ședințe 

republicane de 

mentorat și 

consiliere 
Corespondența 

periodică și 

operativă 

Realizat 
Asigurat mentoratul prin email si telefon cu 

instituțiile din învățământul extrașcolar din țară 

1.3.3 Crearea și 

moderarea 

comunității 

extrașcolare prin 

intermediul unui 

grup închis în 

mediul online 

SM 

Pe tot 

parcursul 

anului 

1000 de 

membri noi 
Realizat 

322 postări în comunitate 
 

2 127 de reacții 
 

1 594 membri noi, 2 275 membri activi 

1.3.4 Valorificarea 

experienței 

metodico-științifică 

a cadrelor didactice 

prin editarea 

revistei ARTICOle 

de bune practici 

SM 

Ianuarie-

Aprilie-

Iulie-

Octombrie 

2021 

4 ediții al 

revistei  

ARTICOle de 

bune practici 

distribuite în 

republică 
 

Realizat 

 

Certificatul de înregistrare a revistei SSN:2587-

4152   
 

 

Ediția nr. 1 publicată  

12 de articole, 46 pagini 
 

Ediția nr. 2 publicată  

16 de articole, 63 pagini 
 

Ediția nr. 3 publicată  

20 de articole, 77 pagini 
 

Ediția nr. 4 publicată 
28 de articole; 103 pagini 
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1.3.5 Elaborarea 

lucrărilor metodice, 

suporturi 

informaționale și 

didactice pe 

domenii 

SM 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Min. 2 resurse 

elaborare și 

distribuire pe 

pagina 

Centrului la 

rubrica 

Resurse 

Realizat 

 Recomandări privind implementarea 

documentelor de politici în domeniul 

învățământului extrașcolar elaborate și 

distribuite 
 

 Recomandări metodologice cu privire la 

aplicarea Regulamentului de atestare a cadrelor 

didactice 

1.3.6 Menținerea la 

nivel de actualitate 

a bazei de date din 

cadrul școlilor de 

arte/muzică/arte 

plastice 

SM 
Pe tot 

parcursul 

anului 

Baza de date 

funcțională în 

mod electronic 

Realizat 
 

Baza de date funcțională în mod electronic 
Modificate adresele electronice și numerele de 

contact la 8 instituții 

1.3.7 Crearea și 

moderarea 

comunității 

coregrafilor prin 

intermediul unui 

grup închis în 

mediul online 

SAE 
Pe tot 

parcursul 

anului 

Activitate 
suplimentară 

 

Realizat 

Grup creat pe Facebook „Comunitatea 

coregrafilor din RM” 
 

125 de abonați 
 

69 de postări 

1.4 Contribuirea la 

dezvoltarea 

învățământului 

extrașcolar în 

contextul reformei 

inițiate și a 

practicilor 

educaționale de 

succes 

1.4.1 Participarea 

la elaborarea 

documentelor de 

politici (strategii, 

programe), 

proiectelor de acte 

normative și 

regulatorii în 

domeniul 

învățământului 

extrașcolar 

SM 
Pe tot 

parcursul 

anului 

Documente de 

politici 

elaborate în 

grupuri de 

lucru, 

propuneri la 

acte normative 

și legislative, 

organizarea 

consultărilor 

publice 

Realizat 

 Asigurarea feedback-ului la Cadrul de referință 

și documentele curriculare 
 

 Prezentarea recomandărilor la documentele 

curriculare pentru învățământul extrașcolar 
 

 Elaborarea proiectului Regulamentului-tip de 

organizare-funcționare a instituției de educație și 

învățământ extrașcolar 
 

 Recomandări la raportul cartografierii 

instituțiilor și serviciilor de învățământ 

extrașcolar 
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1.4.2 Participarea 

și contribuirea la 

cercetările și 

diseminarea 

bunelor practici în 

domeniul  

învățământului 

extrașcolar 

SM 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Cercetări de 

opinii, 

cercetarea 

empirică, 

sociologică, 

teoretică și 

statistică 

reflectate în 

documente, 

propuneri 

materiale 

didactice, 

rapoarte 

Realizat 

În cadrul cooperării cu Institutul de cercetare în 

educație din Rusia, în contextul cercetării 

internaționale a dezvoltării învățământului 

extrașcolar în statele post-sovietice, am asigurat: 

· colectarea de date de la cadre didactice, cadre 

manageriale, părinți și beneficiari ai 

învățământului extrașcolar; 

· organizarea a 2 interviuri cu ex-directori ai 

instituțiilor de învățământ extrașcolar, în vederea 

cercetării stării sistemului de învățământ 

extrașcolar în anii 1985-1995. 
 

Eexpediate în republică descrierea a 4 practici de 

succes, implementate de către CRCT „Artico” în 

contextul educației la distanță, pentru a fi incluse 

în culegerea internațională de practici de succes. 

1.4.3 Promovarea 

participării  la 

proiecte 

internaționale a 

cadrelor didactice 

și beneficiarilor 

învățământului 

extrașcolar 

SCRI 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Identificarea și 

publicarea 

anunțurilor de 

mobilitate 

culturală pe 

pagina 

artico.md 

Realizat 

18 oportunități naționale publicate și diseminate 
 

16  oportunități de proiecte internaționale 

publicate si diseminate 

 

2.1 Organizarea  

și desfășurarea 

activității în cercuri 

pe interese 

2.1.1 Desfășurarea 

cercurilor pe 

profiluri: social-

psihologic, social-

economic,  

intercultural, 

etnocultural, 

democrație și 

drepturile omului, 

etnografie 

SAE 

01-05 

09-12 

 

Min. 3 cercuri 
 

Min. 75 

beneficiari 

Realizat 
3 cercuri 
 

90 de beneficiari 
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ACȚIUNI 
SUBACȚIUNI/ 

PROIECTE 

Respon-

sabil 
Termen 

Indicatori 

planificați 

(Anual) 

Statut Rezultat măsurabil 

 

2.2 Implementarea 

acțiunilor de 

stimulare a 

implicării, 

participării 

democratice, 

responsabilității 

pentru mediu și 

respect pentru 

tradiții a copiilor și 

tinerilor la nivel 

național 

2.2.1 Concursul 

Republican al 

proiectelor 

ecologice 

„UP!Eco”, ediția a  

VII-a 

 

SAE 04-05 

Minim 10 

proiecte 

ecologice 
 

Minim 200 de 

copii și tineri 

participanți 

Realizat 

Regulament elaborat, aprobat și expediat în 

republică 
 

Consultarea participanților 
 

189 dosare evaluate 
 

Participanți: 

400 de copii și tineri din 68 de instituții din 

republică 
 

6 premii bănești 
 

3 299 vizualizări, 231 interacțiuni 
 

Parteneri: 

AO „Centrul Național de Mediu” 

Inspectoratul pentru Protecția Mediului 

2.2.2 Ziua 

Internațională de 

Ocrotire a 

Copilului 

SAE 06 

300 de 

participanți 

 

5000 de 

beneficiari 

Realizat 

online/ 

offline 

1 site creat „Orășelul Copilăriei” 

www.1iunie.artico.md/ 
 

6 zone create în orășel 
 

6 master-class-uri filmate/montate 
 

12 jocuri create, 6 quiz-uri create 
 

1 tombolă de sărbătoare 
 

9 314 vizualizări, 197 interacțiuni 
 

Activități, on-line: 

 Jocuri captivante „Play With Us” 

 Maraton  de filme  „Movie’n ARTICO” 

 Quest „World Wild Quest” 

  791 utilizatori unici 
 

Activități, offline: 

 1 concert 

  Beneficiari direcți: 150 copii 
 

 4 ateliere de creație, 100 beneficiari direcți 

 

http://www.1iunie.artico.md/
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ACȚIUNI 
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2.2.3 „Aventura 

de Crăciun-7”- 
activități dedicate 

sărbătorilor de 

iarnă 

SAE 12 

500 de 

participanți 

800 de 

beneficiari 

 

Realizat 

online 

7 video-clipuri creativ-artistice pregătite de 

beneficiarii CRCT „Artico” filmate și montate: 
 

1. Surpriza muzicală „A mai trecut un an”, 54 

beneficiari direcți, 2 350 de vizualizări, 243 

interacțiuni. 
 

2. „Dansul Tablourilor la Muzeul de Arte”, 44 
beneficiari direcți, 1 890 vizualizări, 229 

interacțiuni 
 

3. Spectacolul „Cum a furat Grinch Crăciunil”, 
21 beneficiari direcți, 2 261 vizualizări, 277 

interacțiuni 
 

4. „Dans pe tabla de șah”, 52  de beneficiari 

direcți, 2 138 vizualizări, 199 interacțiuni 
 

5. Aventură sportivă „În căutarea scrisorilor”, 
56 beneficiari direcți, 797 vizualizări, 35 

interacțiuni 
 

6.  „Dans în ritmul picturii” , 37 beneficiari 

direcți, 1 571 vizualizări, 132 interacțiuni 
 

7. Bătuta stilizată „Timpul”, 50 beneficiari 

direcți, 2 341 vizualizări, 228 interacțiuni 
 

8. „Șezătoare de Crăciun”, 40 beneficiari 

direcți, 1 420 vizualizări, 158 interacțiuni 
 

19 colective implicate 
 

354 beneficiari direcți 
 

Parteneri: 

Muzeul Național de Artă al Moldovei, Palatul 

Republicii, Parcul Dendrariu 
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ACȚIUNI 
SUBACȚIUNI/ 

PROIECTE 

Respon-
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planificați 

(Anual) 
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 2.2.4 Implicarea 

elevilor în  

procesul decizional 

și procedurile 

democratice prin 

Activitatea 

Consiliului 

Național al 

Elevilor 

SENF 01, 03, 
09, 11 

38 de elevi 

beneficiari 

4 rapoarte de 

monitorizare 

cu propuneri 

pentru MECC 

Realizat 
 

4 ateliere de lucru organizate 
 

4 rapoarte de monitorizare cu propuneri pentru 

MEC: 
1 raport  privind Chestionarul despre educația pe 

timp de pandemie, completat de peste 12 000 

elevi; 

1 raport în baza opiniei elevilor pentru Strategia 

Educația-2030 
 

Organizarea în perioada 18.05-18.06.2021 a 

concursului de selectare a membrilor CNE 2021-

2022; elaborarea filmulețului de promovare, 

materialelor explicative pentru elevi, promovarea 

în mass-media. 
 

128 de dosare studiate din 32 raioane/municipii 

 38 de membri CNE selectați 
 

Implicarea membrilor CNE în alternative de 

participare (JEJU, CRPE - R. Moldova, 

exprimarea opiniei în cadrul unui eveniment 

organizat de președinția RM, etc.); 
 

Organizarea implicării a 6 tineri din diverse 

raioane ale RM în cadrul întâlnirii cu președintele 

RM și a Sloveniei în incinta Europe Cafe 
 

1 ședință  de consultare despre VNET organizată 

de Iosif Moldovanu 
 

1 ședință de consultare despre Strategia Educație-

2030 organizată cu Anatol Grimalschi 
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1 ședință cu Echipa implicată în inițiativa 

„Consolidarea și formarea CRE-urilor”, 7 membri 
 

1  ședință cu echipa implicată în evenimentul 

„Elev participativ și relația profesor- elev”, 6 

membri 
Consolidarea și formarea Consiliilor Raionale de 

Elevi, online, 60 de participanți 

2.2.5 „Primăvara e 

o sărbătoare 

imensă” 

SAE 01.03.2021 
Activitate 

suplimentară 
Realizat 

1 felicitare video filmată și montată 
 

8 participanți direcți 
5 647 vizualizări, 364 interacțiuni 

2.2.6 „Mai 

frumoasă decât 

viața, doar femeia 

poate fi” 

SAE 08.03.2021 
Activitate 

suplimentară 
Realizat 

1 videoclip filmat și montat 
 

7 colective, 76 de participanți direcți 
 

10 704 vizualizări, 715 interacțiuni 

2.2.7 Duminica 

Floriilor „La apus 

de soare” 
SAE 25.04.2021 

Activitate 

suplimentară 
Realizat 

1 videoclip filmat și montat 
 

Participanți:  

Studioul folcloric „Iedera”, 5 cadre didactice 
 

34 542  de vizualizări, 3 252 interacțiuni 
 

Parteneri: 
Biserica de lemn, Teatrul Popular 

 

2.3 Desfășurarea 

proiectelor 

educaționale în 

domeniul  Cultură  și 

Societate 

 

 

 

2.3.1 Sesiuni de 

instruire pentru 

sănătate 

reproductivă a 

tinerilor 

SENF 
04, 06, 07, 

08, 10 

Min. 100 tineri 

instruiți 

 
Realizat 

Acord de parteneriat semnat cu Centrul de 

Sănătate Prietenos Tinerilor „ACCEPT” 
 

4 sesiuni de informare desfășurate: 

 „Infecții cu transmitere sexuală (ITS) 

Adolescența și Sexualitatea” (on-line), 25 

beneficiari direcți; 
 

 „Adolescența și Sexualitatea VS Părinți și 

Profesori” (on-line), 43 beneficiari direcți 
 

 „Adolescența și Sexualitatea”,  41 beneficiari 

direcți 
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 „Contracepția – iubim protejat. Adolescența și 

Sexualitatea”,  45 beneficiari direcți 
 

2 ședințe organizatorice realizate 
 

30 voluntari - beneficiari/implicați în organizare 
 

2.3.2 Proiect de 

promovare a 

educației pentru 

sănătate în rândul 

tinerilor „ARTICO 

Wellness” 

SENF 
04, 06, 08, 

10 

Min. 100 de 

beneficiari 
 

Realizat 

Bază de date a centrelor de sănătate mintală 

realizată 
 

Oferte de parteneriat realizate 
 

4  voluntari implicați în identificarea partenerilor 
 

 Meditații cu Elena Rudoi, coach și trainer în 

dezvoltare personală, 43 beneficiari direcți 
Echilibrarea stresului cu  Zinaida Soroceanu, 

specialist în dezvoltare personală și comunicare 

relațională, 28 beneficiari direcți 
 

2.3.3 Sesiuni de 

instruire și educație 

juridică a tinerilor 

(drepturi și 

responsabilități) 

SENF 
Pe tot 

parcursul 

anului 

Min. 100 tineri 

instruiți 

 
Realizat 

Bază de date a instituțiilor din domeniu realizată 
 

4 sesiuni de instruire organizate 
 

3 voluntari implicați în organizare 
 

Beneficiari: 74 de tineri 
 

2.3.4 Sesiuni de 

formare pentru 

tineri în 

dezvoltarea 

personală 

SENF 
03, 04, 07, 

08, 10, 11 

Min. 200 de 

tineri 

informați/instr

uiți 

Realizat 

 Evenimentul „Murder Mystery” 

26 voluntari implicați în organizare 

63 voluntari beneficiari 

4 ședințe organizatorice realizate 
 

 Evenimentul „Sing and Play” 

11 voluntari implicați în organizare 
38 voluntari beneficiari 

2 ședințe organizatorice realizate 
 

 Training-ul despre dezbateri 

1 ședință organizatorică realizată 
3 voluntari implicați în organizare 
32 voluntari beneficiari 
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 Evenimente în serie „Student Vision” 

Februarie, Invitat – Eugen Gudima, Danemarca 

Numărul de persoane în direct: 39 

Interacțiuni: 208 
Numărul total de vizualizări: 805 
 

Martie,13.03.2021, Invitat– Cătălina Nicolăescu, 

Olanda 

Numărul de persoane în direct: 18 

Interacțiuni: 150 
Numărul total de vizualizări: 523 
 

Martie, 24.03.2021, Invitat– Andreea Cornea, 

Germania 

Numărul de persoane în direct: 23 
Interacțiuni: 363 

Numărul total de vizualizări: 1100 
 

Aprilie, 13.04.2021, Studii în Franța, Invitat – 

Dumitru Ionuță 

Numărul de persoane în direct: 24, Interacțiuni: 

116 
Numărul total de vizualizări: 312 
 

Aprilie, 30.04.2021, Studii în Marea Britanie, 

Invitat– Vlada Onică 

294 vizualizări, 1,1K impact 
 

 

 Proiectul „We are who we are” 

21 beneficiari voluntari 

3 ședințe organizatorice realizate 

6 ediții filmate 

6 video-uri filmate și editate, difuzate și 

promovate pe rețelele de socializare 
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 Podcast „Hai la ceai!” 

24.01.2021, Podcast postat pe platformele 

iTunes și Anchor 
117 de beneficiari (audieri) 

 

06.03.2021, Podcast postat pe platformele 

iTunes și Anchor 
111 de beneficiari (audieri) 

 

13.03.2021, Podcast postat pe platformele 

iTunes și Anchor 
25 de beneficiari (audieri) 

 

 Eveniment „Among Us” pentru voluntari 

Moderatori instruiți 

13 voluntari implicați  în organizare 
71 voluntari beneficiari 

4 ședințe organizatorice realizate 
 

 „10 la BAC – starter pack din experiența 

absolvenților” 
7 invitați- absolvenți cu media 9,50 la 

examenele de bacalaureat 
    27 beneficiari direcți 

2.3.5 Sesiuni de 

orientare 

profesională 

„Descoperă 

profesia de ...” 

SENF 
02,04,06,0

8,10,12 
Minim 120 de 

beneficiari 
Realizat 

 

 Sesiunea: Descoperă profesia de specialist în 

comunicare publică 

43 comentarii, 50 de vizionări pe durata live-

ului, 1500 de vizionări 
 

 Sesiunea: Descoperă profesia de pilot 

20 vizionări pe durata live-ului 
 

 Sesiunea: Descoperă profesia de veterinar cu 

Vladislav Pușnei 

18 vizionări pe durata live-ului, 
1 k vizualizări, 128 interacțiuni, 1,9 K impact 
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 Sesiunea Descoperă cariera de regizor cu  

Ion Usatîi 

24 tineri participanți 
2545 impact-persoane 

1 k vizualizări, 135 interacțiuni, 2,1 K impact 
 

 Sesiunea Descoperă profesia de avocat cu 

Svetlana Slusarenco 

20 participanți, 1 400 interacțiuni, 545 

vizualizări 

 Sesiunea Descoperă profesia de pediatru cu 

Mihai Stratulat 

30 participanți 
   1 600 interacțiuni, 720 vizualizări 
 

2.3.6 Sesiuni 

pentru tineri 

„Descoperă-te pe 

tine” 

SENF 07 
Activitate 

suplimentară 
Realizat 

09.07.2021 „Temperamentul ce determină 

succesul în carieră” 
22 participanți direcți 

2.3.7  Program de 

formare pentru 

tineri „SOFT skills 

4 career” 

SENF 

03,07,09,1

1 

 

Minim 80 de 

beneficiari 

 

Realizat 

 

 Sesiunea: Time Management cu Otilia 

Drăguțanu 

25 de participanți 
 

 Sesiunea: Comunicarea asertivă la Cariera 

Mea 

16 de participanți 
 

 Sesiunea: Valoarea feedback-ului în traseul 

profesional 

25 de participanți 
 

 Sesiunea: Curricumul Vitae - Pas cu pas la 

Cariera Mea 

22 de participanți 
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 Sesiunea: Rolul convingerilor iraționale în 

arderea profesionale 

100 participanți live, 2,2 K vizionări, 443 

reacții, 4,7 K impact 
 

 Sesiunea: Curajul de a fi încrezut în sine 

50 participanți live 

1,8K vizualizări, 309 interacțiuni, 3,7Kimpact 
 

 Sesiunea: Rolul voluntariatului în cariera unui 

tânăr 

15 participanți 
 

 Sesiunea: Factorii ce stau în calea unei cariere 

de succes 

20 participanți live 

812 vizualizări, 254 reacții, 1,7K impact 
 

 Sesiunea: Gândirea eficientă a angajatului de 

succes 

15 participanți 
 

 Sesiunea: Ce înseamnă și cum devii lider 

25 de participanți 

2545 impact 
 

 Sesiunea: Antreprenoriatul pe înțelesul 

tinerilor, invitat  Alexandru Bordea, business 

trainer 

60 de participanți 
2 205 impact 

1 100 vizualizări, 132 reacții 
 

 Sesiunea:  Start-up: de la idee la realizare 

invitați Maria Miron și Șilvia Bivol 

23 de participanți 
2 123 impact 
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2.3.8 Campanie de 

informare „Fă 

Voluntariat 

Informat” 

SENF 
03-05, 
09-11 

Min. 5000 de 

elevi 

beneficiari ale 

programului de 

instruire 

Realizat 

 

Organizarea sesiunilor de informare pentru elevi 
 

61 de voluntari instruiți 
 

4 sesiuni de instruire a voluntarilor realizate 
Întocmirea unui orar al sesiunilor de informare în 

școli 
 

 Livrarea sesiunilor de informare în școli 

29 sesiuni organizate în 8 școli 

578 elevi instruiți 
 

Realizarea unui video informativ 

2.3.9  Proiect de 

promovare a  

diversității 

multiculturale 

„International 

Language Cafe” 

SENF Lunar 
Min 240 de 

beneficiari 
Realizat 

26.02.2021, Ediția temă liberă 

37 beneficiari 
 

26.03.2021, Ediția temă liberă 
39 beneficiari 
 

17.04.2021, Ediția temă liberă 
47 beneficiari direcți 
 

15.05.2021, Ediția Ziua Europei 

26 de beneficiari direcți 
3 

01.06.2021, Ediția Ziua Copiilor 

55 beneficiari direcți 
 

03.07.2021, Ediția: Descoperă continentul 

Europa 
51 beneficiari direcți 
 

24.07.2021, Ediția: Red My Lips 

24 de beneficiari direcți 

2.3.10  Proiect de 

promovare a 

lecturii în rândul 

tinerilor „O carte 

un destin” 

SENF 
01, 04, 08, 

10, 12 

Min. 100 de 

beneficiari ai 

proiectului 

Realizat 

03.04.2021 ediția cu scriitoarea Claudia Partole 

27 beneficiari direcți, 300 reacții, 1,6K vizualizări, 

5,1K impact 
 

18.04.2021 ediția cu Dorian Furtună, scriitor 

16 beneficiari direcți, 25 reacții, 

256 vizualizări, 760 impact 
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Statut Rezultat măsurabil 

 

2.3.11  Proiect de  

promovare a 

educației artistice 

și istorice prin 

cunoașterea 

locurilor 

arhitecturale ale 

lumii World Wild 

Quest   

SENF 
02, 04, 06, 

08, 10, 12 
Min. 500 de 

tineri părtiniți 
Realizat 

26.02.2021, 37 beneficiari 
 

26.03.2021, 39 beneficiari 
 

12.05.2021,  WWQ de Ziua Europei, online 
37 beneficiari direcți 
 

01.06.2021, WWQ pentru copii de Ziua 

Internațională a copiilor online 

43 beneficiari direcți 
 

17.07.2021   

28 de echipe 
173 de beneficiari direcți 
 

2 acorduri de parteneriate semnate cu Selik.md, 

Keytime Room Quest 
 

27 voluntari implicați în desfășurarea Quest-ului   

2.3.12  Proiect 

bazat pe arta 

povestirii și istorii 

care  inspiră 

„Storytelling” 

SENF 
01, 04, 08, 

10, 12 

Min. 100 de 

beneficiari ai 

proiectului 

Realizat 

24.01.2021, Eveniment cu Valeriu Rașcu, blogger 

Numărul de persoane în direct: 31, Interacțiuni: 

721 
Numărul total de vizualizări: 2400 
 

16.05.2021, Povestea lui Ion Lazarenco,  

nominalizat la premiul Nobel pentru Pace, cel 

care a reușit să înoate toate cele 7 strâmtori ale 

lumii din prima 

Beneficiari în live: 31 

702 vizualizări, 118 interacțiuni 
2,8 K impact 
 

01.08.2021,  Povestea primei femei din Republica 

Moldova ce a escaladat muntele Everest, Olga 

Țîpordei 
Beneficiari în live 36 
468 vizualizări, 259 interacțiuni 
1785  impact 
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2.3.13 Ludoteca 

„Play With Us” 

online 
SENF 

02, 04, 06, 

08, 10 

Min. 200 de 

beneficiari ai 

proiectului 

Realizat 

 

08.01.2021, 48 beneficiari 
 

20.03.2021, 43 beneficiari 
 

09.04.2021 „Play With Us” pe platforma Discord 

pentru voluntari (online) 

27 beneficiari direcți; 
 

16.04.2021 „Sing and Play” pentru voluntari 

(online) 

53  beneficiari direcți; 
 

01.05-01.06 cluburi pe interese (online) 
29  beneficiari direcți; 
 

01.06.2021 Concurs „Quiz for Kids” 
87 beneficiari direcți;  
 

01.06.21 Ediție destinată copiilor 
28 de beneficiari direcți; 
 

03.07.2021 

29 de beneficiari direcți 
 

24.07.2021 
43 de beneficiari direcți. 

2.3.14 Proiect de 

promovare a 

educației prin film  

„Movie’n 

ARTICO” 

SENF 
02, 04, 06, 

08, 10, 12 
Min 120 de 

beneficiari 
Realizat 

09.04.2021 Filmul autohton „Afacerea Est” 
127 beneficiari direcți 
 

14.05.2021 Film autohton de ziua Familiei 

„Nunta-n Basarabia” 

114 beneficiari direcți 
 

01.06.2021  Ediția kids „Frumoasa și bestia” 

53 beneficiari direcți 
 

09.07.2021 Filmul „Pulp Fiction” 
53 beneficiari direcți 
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 2.3.15 Proiectul social 

„Combaterea violenței 

împotriva copiilor în 

Republica Moldova” 
în parteneriat cu 

Consiliul Europei 

SAE 06 
Activitate 

suplimentară 
Realizat 

1 Flashmob cu genericul „Rupe tăcerea” 
 

1 colectiv/46 de copii și tineri 
 

Partener: Consiliul Europei 
 

3 450 vizualizări, 135 interacțiuni 

2.3.16 12th Jeju 

International Youth 

Forum 
SENF 11-12 

Activitate 
suplimentară 

Realizat 

Tineri implicați în cadrul a 4 sesiuni ale 

Forumului 
12 beneficiari CNE 

2.3.17 Curs de spaniolă 

alături de un nativ 

pentru adolescenți 

SENF 11-12 
Activitate 

suplimentară 
Realizat 

27 beneficiari direcți 

1 voluntar internațional facilitator 

2.3.18 Curs de spaniolă 

alături de un nativ 

pentru adulți 

SENF 11-12 
Activitate 

suplimentară 
Realizat 

12 beneficiari direcți 

1 voluntar internațional facilitator 

2.3.19 Guitar Course SENF 11-12 
Activitate 

suplimentară 
Realizat 

6 beneficiari direcți 

1 voluntar internațional facilitator 

2.3.20 Proiectul „Dor 

de Neam” 

SM 

SAE 
09-12 

Activitate 
suplimentară 

Realizat 

Sala Folk renovată și decorată în ornamente 

tradiționale moldovenești 
 

Participanți: 6 studenți AMTAP 
 

Parteneri: AMTAP 

6 115 vizualizări, 305 interacțiuni 

2.3.21 Sesiune de 

instruire pentru tineri 

„Activismul civic al 

tinerilor” 

SENF  07.08.2021 
Activitate 

suplimentară 
Realizat 

Sesiune desfășurată, formator - Andrei Cebotari, 

specialist al Centrului de Politici și Reforme 

37 de beneficiari direcți 

2 ședințe organizatorice realizate 

Eveniment postat pe paginile Clubul Voluntarilor, 

ARTICO 

Eveniment promovat în grupurile sociale 
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2.4 Implementarea 

proiectelor 

internaționale 

Erasmus+ 

2.4.1 Scrierea, 

înaintarea spre 

finanțare și 

implementarea 

proiectelor pentru 

tineri Erasmus+ 

SCRI 

Ianuarie 

Februarie 

2021 

Min 10 

parteneri 

identificați 

Min 12 tineri 

delegați 
Min 1 proiect 

implementat 

Realizat 

 

Corespondența cu reprezentații VOLONTERSKI 

CENTAR ISTRA VCI, 3D friends 

2 scrisori de intenție către European Meeting 

Centre – Nowy Staw Foundation 
 

Proiectul „Little voice” 
26 aplicări; 
6 persoane selectate și delegate; 
 

Proiectul „Let’s talk about sex” 
33 aplicări; 
5 persoane selectate și delegate; 
 

Proiectul „Ckeck it off” – 3 participanți selectați 

2.4.2 Implicarea în 

programul 

internațional de 

voluntariat European 

Solidarity corps prin 

proiecte de găzduire și 

delegare a voluntarilor 

SENF 
Pe tot 

parcursul 

anului 

1 voluntar 

internațional 

găzduit 
2 voluntari din 

Moldova 

implicați în 

stagii de lungă 

durată 

Realizat 

parțial 
1 voluntar internațional din Spania găzduit 

 

2.5 Desfășurarea 

proiectelor de 

edutainment 
2.5.1 Proiectul de vară 

Academia TA 
SAE 06 

Min. 100 de 

beneficiari 
Realizat 

6 ture tematice 
1700 beneficiari direcți 

72 cadre didactice implicate 
 

Parteneri: 
Agenția de Guvernare Electronică 
Poliția de Frontieră 
Direcția Salvatori și Pompieri al  SPCSE al MAI                                                          

2.5.2 Proiectul 

Afterschool 
SAE 

 

01-05 

09-12 

 

Min. 25 de 

beneficiari 
Realizat 

79 beneficiari 

239 de ateliere de creație 

53 cadre didactice implicate 

49 postări pe pagina Afterschool Facebook 
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 2.5.3 Proiectul Clubul 

de vacanță 

SAE 

01, 03, 

04, 10, 

12 

Min. 150 de 

beneficiari 
Realizat 

89 beneficiari direcți 

64 ateliere de creație 

5 quest-uri, 4 victorine intelectuale, 5 excursii,     

4 ateliere culinare 

45 cadre didactice implicate 

2.5.4 AcademiaTV, 

AcademiaSport, 

AcademiaIT 

2.5.5 „Întrebări 

Amuzante  pentru pici 

deștepți ” 

SAE 12 
Activitate 

suplimentară 
Realizat 

1 videoclip filmat și montat 

5 angajați implicați 

21 beneficiari direcți 

1 969 vizualizări, 142 interacțiuni 

2.6 Organizarea și 

desfășurarea 

activității în cercuri 

pe interese 

2.6.1 Desfășurarea 

cercurilor pe profiluri  

artă muzicală, arta 

dramatică/ 

teatrală/cinematografia, 

arta coregrafică, arte 

plastice/ vizuale; 

decorative 

SAE 
01-05 
09-12 

Min 32 cercuri 
Min. 800 

beneficiari 
Realizat 

32 cercuri 
1079 beneficiari 

2.7 Implementarea 

acțiunilor de 

stimulare a 

performanțelor în 

domeniul  

cultural-artistic la 

nivel național 

2.7.1 Concurs  

Republican coregrafic 

,,ARTico  Dance” 
SAE 10 

500 de 

participanți 
Realizat 

1 500 de participanți înregistrați 

65 colective din 48 de localități din țară 

45 cadre didactice din țară 

48 colective premiate cu cupe și 

1 593 de diplome 

8 204 vizualizări, 766 interacțiuni 

2.7.2 Concurs național 

de muzică „Muzicanții 

veseli” 

SAE 11 
500 de 

participanți 
Realizat 

128 de participanți, 19 formații corale, 35 

ansambluri vocale, 74 soliști din 66 de instituții 

din țară 
 

38 locuri premiante, 4 premii speciale 
 

4 891 vizualizări, 259 interacțiuni  
 

Parteneri:  

Orchestra „Lăutarii” 

CEEA „Ștefan Neaga”  
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2.7.3 Concurs 

Republican de arte 

plastice și artizanat 

„Lumea în viziunea 

copiilor", ediția a   

XIV-a 

SAE 04-05 

50 de 

premianți 

Min. 500 de 

copii si tineri 

participanți 

100 de cadre 

didactice 

implicate 

Realizat 

501 lucrări evaluate; 

218 cadre didactice din țară; 

27 de localități din republică 

26 premii; 

9 693 vizualizări, 461 interacțiuni 
 

Parteneri: 
Uniunea Artiștilor Plastici din RM 

Uniunea Meșterilor populari 

2.7.4 Ateliere de creație 

cu genericul: „Miros de 

primăvară” 

SAE 02-03 

3 ateliere 

desfășurate 
Min. 200 de 

participanți 

Realizat 

3 ateliere de creație desfășurate: 

08.02.2021, „Mărțișorul” (lut polimeric)  4062 de 

vizualizări 
 

02.03.2021, „Ghioceii primăverii” (tehnica 

grataj)  

6442 de vizualizări 
 

05.03.2021, „Buchetul de flori pentru mama” 
(argilă) 

2925 de vizualizări 

2.7.5 Ateliere de creație 

cu genericul: „Lumina 

Pascală” 

SAE 04 

3 ateliere 

desfășurate 
 

Min. 200 de 

participanți 

Realizat 

3 ateliere de creație desfășurate: 
26.04.2021, Confecționarea coșulețului pentru ouă 

din pănușe  

3 187 vizualizări, 399 interacțiuni 
 

27.04.2021, „Încondeierea ouălor” 

7 931 de vizualizări,   1 214 interacțiuni 
 

29.04.2021, Cozonacul tradițional de Paști 

1 593 de vizualizări, 100 interacțiuni 

2.7.6 Concurs de 

pictură murală „Zidul 

colorat” 

SAE 04 

Min 20 

beneficiari 

direcți 

Imaginea 

Centrului 

Realizat 

Regulament elaborat și aprobat 
 

32 lucrări evaluate 
 

Participanți: 6 cercuri, 6 cadre didactice 
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 2.7.7 Concursul de 

pictură și desen 

„Vaccinurile ne 

apropie” organizat de 

Ministerul Sănătății și 

Protecției Sociale 

SAE 05 
Activitate 

suplimentară 
Realizat 

261 lucrări evaluate din 86 instituții de  

învățământ din 23 raioane din republică 

2.7.8 Concurs de lucrări 

creative „Drepturile 

omului sunt drepturile 

tale și ale mele” 

SAE 10-12 
Activitate 

suplimentară 
Realizat 

1 105 lucrări evaluate din 90 de instituții de 

învățământ din țară 
 

Activitate în parteneriat cu ONU pentru Drepturile 

Omului în Moldova (OHCHR), Ambasada Suediei 

în Chișinău, MEC 

2.7.9 Concursul 

Republican „Limba 

noastră-i o comoară”, 

ediția a V-a 

SAE 11-12 
Activitate 

suplimentară 
Realizat 

94 de video-uri evaluate din 34 localități din țară 
 

Gala de premiere organizată, 42 participanți,          

2 colective artistice din cadrul CRCT „Artico” 
  

Premianți: 62 copii și tineri 
 

41 Diplome elaborate si imprimate 
 

30 446 vizualizări, 3 129 interacțiuni 

2.7.10 Concursul 

Republican „A Chance, 

Une Chance, Eine 

Chance”,  

ediția I 

SAE 11-12 
Activitate 

suplimentară 
Realizat 

159 produse în limba engleză, franceză, germană, 

italiană, spaniolă din 24 localități din țară evaluate  
 

64 Diplome elaborate si imprimate 
 

6 346 vizualizări, 798 interacțiuni 

 

2.8 Implementarea 

proiectelor 

educaționale în 

domeniul  artelor 

2.8.1  Proiect de 

promovare a tinerilor 

talente autohtone și de 

lărgire a orizonturilor 

culturale ARTico 

pentru TINEri 

SENF 
03, 04, 

07, 08, 

10, 11 

Cca 120 de 

beneficiari 
Realizat 

07.05.2021,  „Stand-Up Comedy Training” – 

sesiune de informare 
 

Numărul de persoane în direct: 22 

Interacțiuni: 77 

Numărul total de vizualizări: 258 

Impact: 575 
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23.04.2021, Recital în comemorarea poetului 

Nicolae Dabija 

Partener: LTPA „Elena Alistar” 

Numărul de persoane în direct: 39 

Interacțiuni: 199 

Numărul total de vizualizări: 480 
 

22.07.2021, Concert de promovare a tinerilor 

talente 
4 tineri interpreți: Micky, Diana Balan, Stas 

Busuioc, trupa „Rupți din talpă” 

68 de beneficiari direcți 

1 Acord de parteneriat semnat cu cafeneaua Kira’s 

Club 

2.8.2 Atelierul tematic 

„Simbolismul în 

ornamentul tradițional” 
din cadrul proiectului 

DOR DE NEAM 

SM 10 
Activitate 

suplimentară 
Realizat 

16 participanți direcți 
 

Invitați: 

Colegiul Republican de Arte Plastice „Al. 

Plămădeală” 

AMTAP 

 

2.9 Organizarea și 

desfășurarea 

activității în cercuri 

pe interese 

2.9.1 Desfășurarea 

cercurilor pe profiluri   
Matematică și științe, 

Științe ecologo-biologice, 

Științe tehnice, 

Tehnologii informaționale 

și comunicaționale 

SAE 
01-05 

09-12 

Min 5 cercuri 
Min. 125 

beneficiari 

Realizat 
2 cercuri 
 

128 beneficiari 

2.10 Implementarea 

acțiunilor de 

stimulare a 

performanțelor în 

domeniul STEM la 

nivel național 

2.10.1  Proiect de 

promovare a educației în 

domeniul STEM 
Hackathon „REClama” 

junior 

SENF 
SAE 

03-04 

Minim 150 

participanți 
Se va desfășura 

la nivel național 

în teritoriu, 

sarcina fiind una 

nu comercială 

Realizat 

Beneficiari direcți: 120 elevi și 46 cadre didactice 

din: Chișinău, Basarabeasca, Petrești, Florești, 

Grozești, Glodeni,  Ungheni, Leova, Abaclia, 

Costuleni, Nisporeni, Soroca, Pîrlița, Dondușeni 

și Moșana. 
 

6 premii bănești 
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2.11 Desfășurarea 

proiectelor 

educaționale în 

domeniul  STEM 2.11.1 Program de 

dezvoltare a 

competențelor 

antreprenoriale și IT ale 

tinerilor 

SENF 04, 08 

Minim 

300 

participanț

i 

Realizat 

 

 Webinar „Utilizarea platformei GeoGuessr” 

Numărul de persoane în direct: 68 

Interacțiuni: 395 
Numărul total de vizualizări: 1000 
 

 Proiectul ADA, Tabăra de vară „The School of 

Young Entrepreneurs”, implementat alături de 

Fundația pentru Educația Non-formală și susținut 

de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare 

30 participanți direcți 
22 localități din țară 
 

 Tabăra de vară cu sejur de zi „Summer camp” 
desfășurat de Organizația Non-Guvernamentală 

„Consiliul Local de Tineret din Bubuieci” 

25 participanți direcți 

2.12 Organizarea și 

desfășurarea 

activității în cercuri 

pe interese 

2.12.1 Desfășurarea 

cercurilor pe profiluri    
Sport recreativ Sport 

aplicativ Sport adaptiv 

Turismul 

SAE 
01-05 
09-12 

Min 7 

cercuri 
Min. 210 

beneficiari 

Realizat 
8 cercuri 
 

257 beneficiari 

2.13 

Implementarea 

acțiunilor de 

stimulare a 

performanțelor în 

domeniul sport și 

turism la nivel 

național 

2.13.1 Competiție 

Republicană la șah „În 

lumea șahului”, ediția 

a VI-a 

SAE 12 
Min. 50 de 

participanț

i 

Realizat 

Regulament  reactualizat, aprobat și expediat în țară 
 

Participanți: 15 echipe, 60 copii /tineri din 11 

instituții de învățământ din 5 localități din țară  
 

9 premii bănești 

2.13.2 Competiție 

Republicană de turism 

montan „Cupa  

Artico”, ediția a VI-a  

SAE 05 

Min. 50 de 

copii și 

tineri 

participanț

i 

Realizat 

Regulament reactualizat, aprobat și expediat în țară 
 

80 de participanți din 8 instituții de învățământ din 4 

localități din republică 
 

18 premii bănești 
 

Partener: Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul 

Vechi” 
 
 

https://www.facebook.com/FundatiaFEN/?__cft__%5b0%5d=AZUD9B1EteSDj10ia4Xd9tQdKfQiItogt8utq0dhlva2LOh5fCIBiyDpFjh39hX2RX_Yx8QJfA2zkMVE3ryDLYV3ldsxNURkfBy9TsfG8-jiGr2LdszGT5Tg73Px1BdQnBNqm8kLxirERZSZqVAx2VarkSP27hxqeeteWbDILZ_UZnxQY8yfyYzTfzoSEu9YVuo&__tn__=kK-R
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 2.13.3  Proiect de 

cultivare a modului 

sănătos de viață 

Festival Național 

„Familia sportivă”, 

ediția a II-a 

SAE 05 
Min. 50 de 

participanți 
Realizat 

Regulament reactualizat, aprobat și expediat în țară 
 

72 de participanți, 18 familii din 10 localități din 

țară 
 

1 031 vizualizări, 15 interacțiuni 

2.13.4 Competiție 

Republicană de turism 

pedestru „Cupa 

Salicov”, ediția a 

XXXI-a  

SAE 10 

Min. 50 de 

copii și tineri 

participanți 
Realizat 

Regulament reactualizat, aprobat și expediat în țară 
 

21 de echipe, 84 de participanți din 10 instituții de 

învățământ  din 7 localități din țară 
 

6 premii bănești 
 

1 480 vizualizări, 39 interacțiuni 

2.13.5 Eveniment 

dedicat Zilei  Europei 

2021, Deschiderea 

meciului demonstrativ 

de oină 

SAE 06 
Activitate 

suplimentară 
Realizat 

3 colective, 50 de copii și tineri 
 

1 flashmob organizat 
 

Parteneri: 

Delegația UE în RM 
 

Ambasada României în RM 
 

2 193 vizualizări, 55 interacțiuni 

2.14 Desfășurarea 

proiectelor 

educaționale în 

domeniul  sport 

2.14.1  Proiect de 

familiarizare a 

tinerilor cu genuri noi 

de sport Generația Z 

SENF 04 
Min 60 de 

beneficiari 
Realizat 

24.04.2021, Reportaj despre fotbalul american 
 

Numărul de persoane în direct: 12 

Interacțiuni: 50 

Numărul total de vizualizări: 102 

2.14.2 Sesiune de 

informare pentru tineri 

„Primii pași în 

lumea șahului” –  

SENF 04 
Activitate 

suplimentară 
Realizat 

28.04.2021, Sesiune realizată online alături de 

șahistul Gheorghe Sagaidac 
 

Beneficiari direcți: 29 de tineri 

2.15 Monitorizarea 

implementării și 

dezvoltării 

procesului 

educațional 

2.15.1 Crearea ofertei 

educaționale pentru   

a. s. 2021-2022 în 

baza necesităților 

beneficiarilor 

SAE 08 
Min. 1500 de 

beneficiari 

direcți 

Realizat 

Oferta educațională aprobată 
 

1 554 beneficiari direcți în cadrul cercurilor pe 

interese 
 

 

33 cercuri pe interese 
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2.15.2 Monitorizarea 

procesului educațional 

în vederea sporirii 

calității acestuia 

SAE 
Pe tot 

parcursul 

anului 

Min. 250 de 

fise de evaluare 

a 

performanțelor 

completate 
2 rapoarte cu 

privire la 

desfășurarea 

procesului 

educațional 

întocmite și 

prezentate 
Min. 60 ore 

asistate 
Min. 60 fise de 

evaluare a orei 

completate 

Realizat 

parțial 

417 de fișe de evaluare a performanțelor 

completate 
 

2 rapoarte cu privire la desfășurarea procesului 

educațional întocmite 
 

92 de ore asistate 
 

55 fișe de observare și 92 de fișe de evaluare a 

orelor completate 
 

35 consilieri metodice 
 

Registrul de evidență a manifestărilor publice 

completat 

2.15.3 Asigurarea 

participării 

beneficiarilor în 

proiecte naționale și 

internaționale cu 

caracter competitiv 

SAE 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Min. 1  

participare  a 

fiecărui 

colectiv 
Min. 1 

participare a 

fiecărui 

colectiv 
Cca 100 de 

participanți la 

evenimente 

internaționale și 
cca 200 de 

participanți la 

evenimente 

naționale 

Realizat 

parțial 

16 concursuri internaționale online/offline (Minsk 

și Bobruisk, Belarus; Piatra Neamț și Iași, 

România; Kiev, Ucraina;  Bălți, Chișinău): 

14 colective, 556 beneficiari direcți 

Premiul Mare – 2 

Locul I -14, Locul II - 4, Locul III - 3 
 

14 concursuri naționale online: 

17 colective, 601 beneficiari direcți 

Diplomă de excelență – 1; 

Premiul mare – 1; 

Locul I - 25, Locul II - 6, Locul III -5,     Mențiune 

-3  

2.15.4 Asigurarea 

activităților de bilanț 
SAE 04-05, 

11-12 

Min. 40 

activități de 

bilanț evaluate 
Realizat 

53 activități de bilanț evaluate 
 

53 de fișe de evaluare completate 
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2.16 Îmbunătățirea 

mecanismelor și 

procedurilor de 

monitorizare și 

evaluare existente 

la nivel de instituție 

2.16.1  Asigurarea 

mentenanței și 

dezvoltarea bazei de 

date a beneficiarilor 

SAE 
SENF 

SM 

08-09 

Baza de date  a 

beneficiarilor 

electronică 

funcțională 

Realizat 
Baza de date  a beneficiarilor electronică 

funcțională 

 

2.17 Consilierea 

psihologică 2.17.1 Oferirea 

consilierii psihologice 

pentru 

beneficiarii/cadrele 

didactice la solicitare 

SAE 
Pe tot 

parcursul 

anului 

Evaluare. 
Consiliere. 

Fișele/teste 

îndeplinite 

Realizat 

 

Publicarea articolului „Învățarea activă” 
 

23 ședințe de consiliere individuale și de grup cu 

copiii, adolescenții și cadrele CRCT „Artico” 
 

15 ateliere de dezvoltare pentru copii 
 

1 ședință online pentru cadrele didactice CRCT 

„Artico” „Comunicarea eficientă cu copiii” 
 

1 Formular de identificare a nevoilor și intereselor 

cadrelor CRCT „Artico” elaborat 

2.17.2 Activități de 

dezvoltare personală 

pentru beneficiarii 

Centrului 

SAE 03 

Min 200 

beneficiari 

 
Realizat 

9 activități de dezvoltare în cadrul Clubului de 

vacanță „AcademiaTA” 
 

273 beneficiari direcți 

 

3.1 Susținerea 

dezvoltării 

profesionale ale 

personalului 

didactic 

3.1.1 Organizarea 

activităților de 

informare și instruire 

pentru cadrele 

didactice la nivel de 

instituție 

SAE 

Pe tot 

parcursul 

anului 

3 seminare 

instructiv-

metodice, 
2 întruniri 

metodice, 
3 activități de 

master-class, 
3 training-uri 

psihologice, 
3 mese rotunde 

Beneficiari: 

tinerii 

specialiști, 60 de 

CD 

Realizat 

 2 seminare instructiv-metodice pentru cadrele 

didactice: 

,, Interviul de evaluare a competențelor 

profesionale ”, 15 beneficiari  
 

„Mișcarea ca metodă de relaxare și ameliorare a 

stresului psihoemoțional”, 16 beneficiari 
 

 2 întruniri metodice: 

 ,,Repere metodologice privind traseul de 

atestare”, 19 beneficiari 
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,,Schimb de bune practici  de desfășurare  a 

activităților în format online", 24 beneficiari 
 

 1 training pentru cadrele didactice 

„Comunicarea eficientă cu copiii”, 18 cadre 

didactice instruite 
 

 1 atelier practic „Efectele negative ale bullying-

ului”, 22 participanți 
 

 2 master-class-uri pentru beneficiarii CRCT 

„Artico” (coregrafie): 60 participanți direcți 
 

 1 proiect interdisciplinar „Curcubeul 

mărțișoarelor muzicale”, 4 cercuri implicate, 122 

de beneficiari direcți 
 

 5 expoziții tematice, 51 participanți direcți; 152 de 

lucrări 

3.1.2 Coordonarea 

procesului de atestare 

a cadrelor didactice 

solicitante de grad 

didactic, managerial 

 

SAE 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

 

12 cadre 

didactice 

evaluate 
36 activități 

asistate 
12 fișe 

integrate de 

evaluare 

completate 

Realizat 

3 cadre didactice, conform art. 131 din Codul 

educației 
 

5 cadre didactice și 1 cadru managerial evaluat 
 

5 fișe integrate de evaluare completate 
 

14 activități asistate, desfășurate de  8 cadre 

didactice aspirante la grad didactic în a. s. 2021-

2022 

3.1.3 Asigurarea 

formării profesionale 

continuă a  cadrelor 

didactice prin 

informare și delegare 

la cursuri de formare 

continuă 

SAE 
Pe tot 

parcursul 

anului 

15 CD 

delegate la 

cursuri 
Realizat 

6 cadre didactice participante la cursuri de formare 

continuă 
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3.1.4 Organizarea și 

implementarea 

Clubului Voluntarilor 

SENF 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Min 10 instruiri 

organizate 

pentru voluntari 
80 de voluntari 

beneficiari 

direcți 

Realizat 

70 ședințe realizate 
 

150 beneficiari voluntari 
 

Voluntari instruiți cu privire la organizarea 

activităților Clubului, evenimentelor on-line 
 

Voluntari repartizați per proiecte 
 

Organizarea recrutărilor 
 

186 de aplicări și interviuri realizate 
 

6 activități de teambuilding realizate 
 

2 lecții de mentorat desfășurate 
 

2 ONG-uri instruite în privința obținerii statutului 

de instituție gazdă a activității de voluntariat 
 

4 beneficiari voluntari implicați în completarea 

actelor pentru aplicarea la grantul US Embassy 

Concept, proiect expediat. 

 

3.2 Asigurarea 

managementului 

eficient a resurselor 

umane 

3.2.1 Ajustarea  

conform actelor 

normative a 

mecanismului de 

recrutare și selectare a 

angajaților 

SJRU 
Pe tot 

parcursul 

anului 

Criterii și 

instrumente de 

selecție a 

resurselor 

umane, conform 

sistemului de 

valori a CRCT 

Realizat 
Permanent se efectuează selectarea și  recrutarea 

angajaților, ținând cont de necesități. 

3.2.2 Evidența 

voluntarilor în 

conformitate cu 

legislația  

SENF 

Pe tot 

parcursul 

anului 

80 de voluntari 

implicați în baza 

contractului de 

voluntariat, cu 

carnete de 

voluntar.  

Prezentare 

raportului anual 

către autoritatea 

competentă 

Realizat 
 

79 carnete de voluntari completate 
 

24 scrisori de recomandare acordate 
 

Întocmirea ordinului de încetare a contractelor de 

voluntariat pentru 35 de voluntari 
 

Întocmirea ordinului de prelungire a contractelor de 

voluntariat pentru  56 de voluntari 
 

Evidența orelor de voluntariat 
 

Completarea carnetelor 
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 3.2.3 Asigurarea 

implementării 

sistemului de evaluare 

a performanțelor 

 

SJRU 

01, 04 

07, 10 

Evaluare 

trimestrială 
Realizat 

Evaluarea se efectuează trimestrial conform 

regulamentului 

 

3.3 Dezvoltarea 

bazei tehnico-

materiale a 

instituției 

3.3.1 Procurare de 

echipament 

STI 

SPA 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Cameră video 

pentru filmare 
Panou 

informativ 

electronic 

Dotare sala de 

calculatoare 
Piese de 

schimb 

calculatoare 
Procurarea 

proiectoarelor 

și ecranelor 

statice în sălile 

”Zebra”, 

”Paradis” 

Realizat 

parțial 

S-au procurat: 

 cameră video pentru filmare 

 stativ pentru cameră 

 hard dysk 

 

 

3.4 Desfășurarea 

reparațiilor curente 

a spațiilor pentru 

asigurarea 

securității și 

crearea spațiului 

optim pentru 

activitatea cu copii 

3.4.1 Reparații curente 

(demolarea inclusiv cu 

ciocanul pneumatic a  

cuptoarelor vechi, 

evacuarea deşeurilor 

de materiale de 

construcție, lucrări de 

tencuială şi finisaj)  

pentru valorificarea 

eficienta a spatiilor 

din bl.” C” (demisol) 

SDT 04 
Spațiul 

funcțional 
Nerealizat  Din lipsa mijloacelor financiare 
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3.4.2 Efectuarea 

lucrărilor de reparație 

în sala „Escalada”, bl. 

”B” (reamplasarea 

conductelor de apă şi 

canalizare, instalarea 

rețelei de electricitate 

cu corpuri de iluminat 

şi întrerupătoare, 

instalarea ușii externe 

din metal, procurarea 

şi instalarea uşii 

(1buc.) şi geamurilor 

(2 buc.) din 

termopane, văruirea 

pereților şi tavanului; 

sudarea, instalarea şi 

vopsirea scărilor şi 

balustradei din metal) 

SDT 01-03 

Sala 

funcțională și 

sigură pentru 

activități 

Realizat 

parțial 

 

 Identificarea soluțiilor optime tehnice şi 

financiare  pentru  strămutarea rețelelor de 

alimentare cu apă şi canalizare la sala 

„Escalada”(zona Judo) 
 

 Efectuarea lucrărilor de demolare a pereților 

pentru uşă şi geamuri 
 

 Procurarea şi instalarea ușii şi a 2 geamuri din 

termopane la sala Escalada, zona Judo 
 

 Procurarea materialelor necesare şi derularea 

lucrărilor de montare a cablurilor electrice în 

sala Escalada, zona Judo 
 

 Instalarea rețelei de electricitate cu corpuri de 

iluminat şi întrerupătoare 
 

 Văruirea pereților şi tavanului 
 

 Instalarea scării şi a balustradei de metal în sala 

Escalada, zona Judo 
 

 Sudarea şi vopsirea scărilor şi balustradei din 

metal 

3.4.3 Reparații curente 

a pereților (280 m2)  

si  a tavanului (108 

m2) la scările blocului 

”C” 

SDT 07-08 

Condiții bune  

pentru 

activitate 

Realizat 

parțial 

Reparații curente a pereților cu suprafața de 70 m2 

și a tavanului cu suprafața de 27 m2 la o scară a  

blocului ”C” 
 

3.4.4 Reparația 

pereților exteriori la 

blocul ”C”(vată 

minerală, tablă 

metalică) – 58 m2 

SDT 07-08 

Condiții bune 

pentru 

activitate, 

reducerea 

cheltuielilor în 

perioada rece 

Nerealizat Din lipsa mijloacelor financiare 
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 3.4.5 Instalarea 

jaluzelelor la geamuri  

în sălile Madagascar, 

Folk, Zebra ,bl. ”B” – 

54,68 m2 

SDT 10-12 

Spațiile 

funcționale și 

sigure 

Realizat 

parțial 

Instalarea jaluzelelor la geamuri în sala „Folk”, 

blocul ”B” cu o suprafață de 36 m2 
 

 

3.5 Întreținerea 

spațiilor de 

ocupații și 

birourilor de lucru 

3.5.1 Schimbarea a 74 

corpuri de iluminat 

moral învechite cu 

altele econome în 

sălile de instruire-

105,106,201,202 

SDT 04-05 

Spații sigure, 

echipament 

econom 

Realizat 

parțial 

Schimbarea a 20 de corpuri de iluminat în sala 

223, bl. „C” 

3.5.2 Verificarea 

metrologică 

contoarelor de energie 

electrică (8buc.), de 

energie termică 

(1buc.) şi de apa 

potabila (2buc.) 

SDT 05-07 

Conformarea 

la condițiile 

tehnice şi de 

securitate 

Realizat 
 

Verificarea metrologică a contoarelor de energie 

electrică (8 buc.),  de energie termică (1 buc.) şi  

de apă potabilă (2 buc.) 
 

3.5.3 Asigurarea cu 

rechizite de birou 
SDT 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Asigurarea 

funcţionalităţii 

secţiilor 

Realizat 

 
Subdiviziunile CRCT „Artico” asigurate cu 

rechizite de birou 

3.5.4 Asigurarea 

instituției cu 

dezinfectanți pentru 

prevenirea răspândirii 

virusului COVID 19 

SDT 
Pe tot 

parcursul 

anului 

Securitatea  si 

sănătatea 

copiilor si 

angajaților 

Realizat 

 

Subdiviziunile CRCT „Artico” asigurate cu 

dezinfectanți pentru prevenirea răspândirii 

virusului COVID 19 

3.5.5 Asigurarea 

instituției cu 

detergenți 
SDT 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Securitatea 

igienică si 

sănătatea 

copiilor si 

angajaților 

Realizat 

 
Subdiviziunile CRCT „Artico” asigurate cu 

detergenți 
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3.6 Asigurarea 

integrității 

patrimoniului 

Centrului 

3.6.1 Asigurarea 

continuități procedurii 

de delimitare si 

înregistrare a 

imobilelor din  

str. Țirilson, 6; 
str. Alexandru cel 

Bun, 38 si 

s. Cojușna,  

str. Mecanizatorilor,7 

SJRU 

 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Înregistrarea 

imobilelor 

conform 

cerințelor 

actelor 

normative în 

vigoare în 

Registrul 

bunurilor 

imobiliare 

Realizat 

parțial 

Asigurată semnarea de către MECC și APP a 

Actului de inventariere și Lista bunurilor imobile 

proprietate publică a statului în procedurile de 

delimitare și înregistrare a imobilelor. 

La Agenția Servicii Publice (OCT Chișinău) sunt 

contractate și solicitate lucrări cadastrale de 

măsurare interioară a bunurilor imobile 

nominalizate. 

 

3.7 Menținerea și 

dezvoltarea 

infrastructurii 

3.7.1 Amenajarea 

zonei de joacă pentru 

copii și așteptare 

pentru părinți la bl. 

”C” (instalarea 

băncilor improvizate, 

reamplasarea 

plantelor, pavarea și 

semănarea ierbii) 

SDT 02-03 

Condiții bune 

de funcționare 

 

Realizat 

parțial 

Instalarea măsuțelor și băncilor improvizate, 

reamplasarea plantelor în spatele bl. „C” 

3.7.2 Elaborarea 

proiectului de 

amenajare a spaţiului 

la nivel III, sala 

Escalada pentru 

taekwondo (saltele, 

palete din lemn, 

pelerină) 

SDT 03-04 

Îmbunătățirea 

condițiilor de 

instruire în 

domeniul 

sportului 

Realizat 
 

Procurarea și amenajarea: 

Saltelelor- 90 buc. 

Ringului de box- 1 set 

3.7.3 Montarea reţelei 

electrice cu  tensiunea 

de 380V în sala 

„Paradis” 

SDT 
 

03 

Condiții bune 

de exploatare a 

sălii „Paradis” 

Realizat 
 

Reţea electrică cu  tensiunea de 380V în sala 

„Paradis” instalată 
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3.8 Asigurarea 

funcționalității 

managementului 

strategic 

operaționalizat prin 

structurile 

administrative și 

manageriale 

 

 

 

3.8.1 Consiliul de 

administrație 

SJRU 

SMD 

Conduce

re 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Min 3 ședințe 
3 procese 

verbale cu 

deciziile CA 

Realizat 

 

4 ședințe 
 

4 procese-verbale întocmite cu deciziile  aprobate 

de Consiliul de administrație 

3.8.2 Consiliul 

profesoral 

 

SMD 
Conduce

re 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Min 3 ședințe 
3 procese 

verbale cu 

deciziile CP 

Realizat 
3 ședințe 
 

3 procese-verbale  întocmite cu decizii aprobate 

3.8.3 Consiliul de 

etică 

SMD 
Conduce

re 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Ședințe la 

necesitate. 

Asigurarea 

funcționalității 

procedurilor 

Realizat 

1 ședință desfășurată/ proces-verbal întocmit 
 

1 raport de activitate aprobat 
 
Instruiri pentru cadrele didactice/beneficiarii 

CRCT „Artico” organizate și desfășurate 

3.8.4 Comisia de 

atestare a cadrelor 

didactice și 

manageriale 

SAE 

Conduce

re 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Rapoartele de 

atestare și 

materialele 

aferente 

aprobate 

Realizat 

8 Cadre didactice evaluate la nivel de instituție în 

anul de studii 2020-2021 
 

Rapoartele de atestare și materialele aferente 

aprobate prezentate MEC 
 

14 activități asistate, desfășurate de  8 cadre 

didactice aspirante la grad didactic în anul de 

studii 2021-2022 

 

3.9 Crearea și 

implementarea 

strategiilor de 

comunicare internă 

și externă 

3.9.1 Comunicarea 

externă de promovare 
SCRI 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Materiale 

promoționale 
Schema de 

amplasare a 

sălilor, 

indicatoare 

interne, panou 

exterior 

iluminat 

Realizat 

70 imagini pentru bannere 
 

Diplome, banner, cover, design-ul trofeelor  
 

Formatarea Revistei ARTicole de bune practici, 4 

ediții 
 

132 de fișiere design pentru site-ul 

1iunie.artico.md 
 

118 diplome 
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3.9.2 Asigurarea 

comunicării de 

protocol 

SCRI 

SMD 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Expedierea 

felicitărilor cu 

cele mai 

importante 

sărbători către 

corpurile 

diplomatice, 

partenerii 

externi și locali 

Realizat 

Felicitări expediate partenerilor externi și locali 
 

75 cadouri personalizate realizate de  

beneficiarii CRCT „Artico” și oferite partenerilor 

3.9.3 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 

Sistematizarea Arhivei foto/video 
 

Editarea materialelor video 
 

Arhivarea casete VHS 
 

Filmate și montate 49 video la evenimente 

3.9.4 Mentenanța  

și extinderea 

comunității virtuale 

prin profilurile pe 

rețelele de socializare 

(Facebook, Instagram, 

Youtube) 

STI 

SCRI 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Creșterea cu 

minim 30% a 

numărului total 

de abonări 

Realizat 

Administrarea canalului YouTube Artico. 

Transferul contentului video de pe Facebook pe 

canalul YouTube 

6 video noi adăugate 

0,45 min. timp de vizionare 

20 007 abonări la canalul YouTube Artico (90 de 

zile) 
 

Gestionarea profilului de Facebook ARTICO 
18 612 abonări +179,21% 

111 300 vizualizări + 3% 

Timp de vizionare (ore) – 5 100 

16 video noi adăugate 

Postarea (distribuirea) a 122 articole 

Crearea de 106 evenimente 
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16 963 total aprecieri 

76 410 (23%) – impact persoane 

11 658 (22%) – interacțiuni cu postările 

Total urmăritori – 19 233 
 

Pagina Clubul Voluntarilor 
Crearea a 31 postări pe pagină, 700 stories 

Crearea de 64 evenimente 

1114 abonări noi la pagina +42% 
 

Pagina CarieraMea 
Crearea a 39 postări pe pagină 

24 evenimente create 
 

Gestionarea profilului de Facebook Afterschool 
Asigurarea a 16 postări 

537 total aprecieri 

3 001 (51%) – impact persoane 

527 (75%) – interacțiuni cu postările 

Total urmăritori – 450, urmăritor noi – 9 

 

Gestionarea profilului de Facebook Academia 

Ta 
4 979 total aprecieri 

1 216 (54%) – impact persoane 

49 (20%) – interacțiuni cu postările 

Total urmăritori – 5217 

 

3.9.5 Definitivarea 

înregistrării mărcii 

„ARTICO” la AGEPI 

SJRU 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Certificat emis Realizat 
Certificat de înregistrare a mărcii la AGEPI,  Nr. 

35423 în data de 29.06.2021 
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 3.9.6 Gestionarea 

canalului de Podcast 

„Centrul Republican 

pentru Copii și Tineret 

„Artico” 

STI 
SCRI 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Activitate 
suplimentară 

Realizat 
39 evenimente audio create și plasate 

 

 

3.10 Perfecționarea 

platformelor online 

CRCT 

3.10.1 Mentenanța și 

îmbunătățirea site-ului 

artico.md 

STI 
Pe tot 

parcursul 

anului 

Mărirea numărului 

vizitatorilor unici până la 

25.000 lunar 

Realizat 

 

Postarea a 136 articole pe site-ul 

artico.md cu distribuire pe facebook 

Artico la necesitate 
 

49 498 vizitatori care au accesat 156 

591 de pagini 
 

3.10.2Transferarea  

carieramea.com pe  
carieramea.artico.md 

cu modificarea 

design-ului și 

actualizarea la ultima 

versiune pentru 

funcționarea la 100%. 

STI 01-02 

Mărirea numărului 

vizitatorilor unici cu 

10.000 lunar 
Realizat 

Transferarea carieramea.com pe 

carieramea.artico.md 
 

Elaborarea interfeței și codului pentru 

noua pagină 
 

Completarea paginii DEX-ul profesiilor 

cu  video „Profesia de stomatolog” 

 

3.11 Asigurarea 

managementului 

documentelor 

 

 
3.11.1 Asigurarea 

funcționalității 

Arhivei CRCT 
SMD 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Arhiva pe suport de hârtie 

organizată corespunzător; 
Nomenclatorul dosarelor 

CRCT, conform noilor state 

de personal, elaborat și 

aprobat; 
Conținutul științifico-

informativ al documentelor 

şi dosarelor păstrate în 

arhivă (inventare, registre 

alfabetice, etc.) 

perfecționat; 
Expertiza valorii 

documentelor CRCT 

efectuată 

Realizat 

parțial 

Arhiva pe suport de hârtie organizată 

corespunzător actelor normative  
 

Conținutul științifico-informativ al 

documentelor și dosarelor păstrate în 

arhivă (inventare, registre alfabetice, 

etc.) perfecționat 

 

http://carieramea.com/
http://carieramea.artico.md/
http://carieramea.com/
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 3.11.2 Organizarea și 

controlul fluxului de 

documente în CRCT: 

recepționarea, 

înregistrarea, 

repartizarea, evidența, 

păstrarea, expedierea. 

SMD 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Fluxul de 

documente în 

CRCT organizat 
Realizat 

Corespondența de iesire – 196 
 

Corespondența de intrare – 195 
 

Ordine – 57 
 

Verificarea si avizarea proiectelor ordinelor, 

dispozițiilor, contractelor, scrisorilor etc. 

înainte de a fi semnate de către conducere 
3.11.3 Acordarea 

asistenței juridice 

subdiviziunilor CRCT 

la întocmirea 

documentelor cu 

caracter juridic 

SJRU 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Decizie adoptată 

a administrației 

CRCT 

Realizat 

 

Asistență juridică subdiviziunilor CRCT 

„Artico”  la întocmirea documentelor cu 

caracter juridic acordată 

3.11.4 Verificarea și 

avizarea proiectelor 

ordinelor, 

dispozițiilor, 

contractelor și a altor 

acte cu caracter juridic 

înainte de a fi semnate 

de către administrație, 

la capitolul 

corespunderii cu 

legislația 

SJRU 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Decizie adoptată 

a administrației 

CRCT 

Realizat 

Verificarea și avizarea proiectelor 

documentelor, actelor cu caracter juridic înainte 

de a fi semnate de către conducere 

3.11.5 Întocmirea 

referințelor şi alte 

materiale pentru a fi 

examinate în 

instanțele de judecată, 

evidența derulării 

dosarelor în judecată, 

etc. 

SJRU 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Decizie adoptată 

a administrației 

CRCT 

Realizat 

Dosarele sunt în proces de examinare în 

instanțele de judecată corespunzătoare și în 

permanență se duce evidența ședințelor 

acestora 
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3.11.6 Menținerea 

documentației CRCT 

în concordanță cu 

cadrul normativ  

SJRU 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Actualizarea 

documentației în 

cadrul CRCT 

conform actelor 

normative în 

vigoare: 

Regulamente, 

contracte, ordine, 

fișe de post, etc. 

Realizat 

 
Lunar se actualizează documentația în cadrul 

CRCT „Artico” conform actelor normative  

 

3.12 Dezvoltarea 

parteneriatelor în 

vederea asigurării 

progresului 

instituției și a 

comunității 

3.12.1 Inițierea 

parteneriatelor 

educaționale naționale 

și internaționale în 

domeniul extrașcolar 

SM 

SAE 
SJRU 

Pe 

parcursul 

anului 

2021 

Min 3 acorduri cu 

instituții de 

învățământ 

superior 
Min 3 acorduri cu 

alți actori 

naționali din 

domeniu 
Min 2 acorduri 

transnaționale în 

domeniul 

extrașcolar 

Realizat 

Convenție de parteneriat cu AMTAP 
 

Acord de parteneriat cu: 

Liceul Teoretic cu profil de arte „Elena Alistar” 

Acord de cooperare didactică cu: 

Universitatea de Stat din Moldova 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă” 
 

Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici” 

3.12.2 Evidența și 

asigurarea 

implementării 

acordurilor de 

parteneriat și 

colaborare 

SCRI 

SMD 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Baza de date 

actualizată și 

funcțională 
 

Realizat Baza de date funcțională 

3.12.3 Identificarea și 

stabilirea 

parteneriatelor 

reciproc avantajoase 

cu instituții private și 

ONG 

SENF 

SPA 
SAE 
SCRI 

Pe 

parcursul 

anului 

Min 5 acorduri de 

sponsorizare 
Min 3 acorduri de 

schimb de servicii 
 

 

Acord de parteneriat cu: 

Portalul Moldova9.com al Asociației Obștești 

ACADEMIA DE CREAȚIE ȘI INOVAȚII 

MEDIATICE 
 
 

Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor 

„ACCEPT”; Selik.md; Keytime Room Quest 
 

Ellation; ADA 



41 
 

ACȚIUNI 
SUBACȚIUNI/ 

PROIECTE 

Respon-

sabil 
Termen 

Indicatori 

planificați 

(Anual) 

Statut Rezultat măsurabil 

 

3.12.4 Colaborarea cu 

instituții de 

învățământ de profil 

SJRU 

SAE 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Min. 5 tineri 

specialiști 

implicați în 

practica de 

specialitate 

 

Realizat 

Acord de cooperare didactică cu: 
Universitatea de Stat din Moldova – 25 tineri 
 

Universitatea de Stat din Tiraspol – 5 tineri 
 

Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici” – 72 

tineri 
 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă” - 1 masterand 

 

3.13 Promovarea 

imaginii instituției 

la nivelul 

comunității 

 

 

3.13.1 Activități/ 

sesiuni informative 

pentru părinți, inclusiv 

în sensul protecției 

copiilor și prevenire a 

cazurilor de ANET 

SAE Pe tot 

parcursul 

anului 

Min 7 articole 

publicate pe 

artico.md 
Min. 4 sesiuni 

informative 

realizate 

Realizat 

parțial 

6 articole publicate pe site 
 

7 sesiuni informative online: 

04.03.2021, „Iubirea de care au nevoie 

copiii”, invitat Inga Russu  
100 participanți direcți 

4900 vizualizări 
 

20.05.2021, „Influența inteligenței emoționale 

asupra dezvoltării copiilor”  
17 367 vizualizări, 1 800 interacțiuni 
 

22.06.2021, „Necesitățile, emoțiile și 

comportamentul copiilor” 

16 150 vizualizări, 1 300 interacțiuni 
 

13.09.2021, „Cum gestionăm eficient emoțiile 

copiilor” invitat Cezara Dilevschi 

psihoterapeut  
10 928 vizualizări, 1070 interacțiuni 
 

25.10.2021, „Adolescența – vârsta marilor 

provocări” 

1 205 vizualizări, 26 interacțiuni 
 

18.11.2021, „Atașamentul – o relație de iubire 

pentru o viață”, invitat Inga Russu, psiholog și 

psihoterapeut  
6 430 vizualizări, 828 interacțiuni 
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25.11.2021, „Comunicarea eficientă cu elevii, 

reacții de educă, dar nu rănesc” () 

13 231 vizualizări, 1 241 interacțiuni 
 

Elev participativ și relația profesor Elev, 

eveniment online pentru promovarea 

comportamentelor prosociale, benefice unei 

relaționări eficiente dintre adulți și elevi cu 

implicarea propriu-zisă a elevilor 
 

1500 vizualizări 
 

1 chestionar de colectare a opiniilor elevilor cu 

1800 de răspunsuri 

3.13.2 Participarea în 

acțiuni culturale, de 

caritate, ecologice și 

sensibilizare 

SAE 

Pe tot  

parcursul 

anului 

Min. 5 acțiuni 

cu implicarea 

cadrelor 

didactice și a 

beneficiarilor 

Realizat 

 Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor-

2021” (online): 

1 colectiv, 23 participanți direcți 

 18 concerte, 5 colective, 690 participanți 

direcți 

 3 participări la TV, 2 colective, 63 

participanți direcți 

 1 proiect în parteneriat cu Banca Națională 

„Totul va fi bine”, 22 de picturi 

 1 concert de caritate, 8 colective, 220 

participanți direcți, 220 de cadouri oferite. 

3.13.3 Lansare de 

carte a lui Eugen 

Mamot „O viață 

dăruită muzicii și 

copiilor” 

SAE 30.10.21 
Activitate 

suplimentară 
Realizat 

1 live organizat și desfășurat 
 

1 film biografic despre Eugen Mamot realizat 
 

1 colectiv, 122 participanți   
 

5 invitați de onoare 
 

3 159 vizualizări, 285 interacțiuni 

3.13.4 Articol de 

promovare în Revista 

săptămânală „Florile 

Dalbe” 

SAE 10 
Activitate 

suplimentară 
Realizat 

1 articol publicat despre realizările 

Ansamblului de dans sportiv „CrisStyle” din 

cadrul CRCT „Artico” 

 


