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ABREVIERI

ANAS – Agenția Națională de Asistența Socială 

APC – autorități publice centrale

APL – autorități publice locale

APSCF – Alianța ONG-urilor Active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei

BNS - Biroul Național de Statistică

CES – cerințe educaționale speciale

CP - centre de plasament 

CRAP – Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică

CREI – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă

HG – Hotărâre de Guvern

MAI – Ministerul Afacerilor Interne

MEC – Ministerul Educației și Cercetării

DASPF – Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

MMPS - Ministerul Muncii și Protecției Sociale

OLSDI – organele locale de specialitate în domeniul învățământului

SIME – Sistemul Informațional de Management în Educație

SAP – Serviciul de Asistență Psihopedagogică

STPS – servicii teritoriale de protecție socială

SASC – servicii de asistență socială comunitară
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SUMAR 

Sistarea temporară a procesului de studii în perioada pandemiei de COVID-19 a forțat sistemul 
educațional să ofere oportunități de învățare la distanță prin intermediul internetului, televi-
ziunii, radioului și altor tehnologii. Închiderea școlilor și învățarea la distanță au contribuit la 
accentuarea inegalităților existente în domeniul accesului copiilor la un învățământ de calitate. 
Astfel, în perioada pandemiei, 10% de copii din numărul total de circa 300.000 de copii din sis-
temul de învățământ secundar general au fost raportați de OLSDI-urile din țără ca fiind copii din 
familii vulnerabile, care nu au acces la tehnologii informaționale la domiciliu și nu pot participa 
la educația online.

Impactul lipsei accesului la o educație de calitate devine și mai drastic în cazul copiilor în situație 
de risc, în special al copiilor din centrele de plasament (CP), grup care încadrează majoritatea 
categoriilor de copii aflați în situații de risc (copii care se află în grija statului, fiind victime ale 
violului, abuzului, neglijenței, traficului uman, care provin din familii social vulnerabile etc.). În 
cazul acestor copii e nevoie nu doar de acces și implicare în procesul educațional la distanță, dar 
și de individualizarea instruirii. 

În acest context, studiul și-a propus analiza situației la zi a accesului copiilor aflați în situații 
de risc la învățământul la distanță, precum și analiza documentelor de politici publice din 
domeniul educației și al protecției sociale a copilului, care reglementează accesul copiilor, în 
special al celor din CP, la educația de calitate pe timp de criză sanitară, în scopul diminuării 
inegalităților (disparităților). Astfel, studiul a identificat că printre grupurile de copii care au 
întâmpinat cele mai mari dificultăți în cadrul învățării la distanță se regăsesc copiii din familii 
economic dezavantajate (33,3%) și social vulnerabile cu părinți consumatori de alcool și/sau 
de droguri (25%), copiii cu deficiențe de învățare (31,94%), copiii aflați în grija buneilor sau a 
rudelor, ai căror părinți sunt plecați peste hotare (31,9%), copiii cu CES (23,6%) și copiii din 
CP (22,2%) ș.a. Drept rezultat, copiii aflați în situație de risc rămân cu goluri în cunoștințe și 
întâmpină dificultăți în incluziunea lor socioeducațională ulterioară, ceea ce poate provoca 
atât abandonul școlar al acestora, cât și accentuarea comportamentelor deviante. În 2020, 
235 de copii au abandonat școala, 1.137 de copii cu vârsta de 16-18 ani au comis acte de 
huliganism, jafuri, vătămări corporale, distrugeri de bunuri și 97 de copii au avut tentative 
de suicid ș.a. 

Deși politicile educaționale au fost adaptate la condițiile și cerințele impuse de situația pande-
mică, iar prin intermediul noilor regulamente, metodologii, intrucțiuni, MEC și-a propus să dote-
ze instituțiile cu tehnică de calcul, să asigure accesul la învățământul la distanță pentru fiecare 
elev, să abiliteze cadrele didactice în domeniul competențelor digitale ș.a., aceste documente 
nu au fost implementate cu succes în procesul de organizare, implementare și evaluare a învă-
țământului la distanță al copiilor din CP. Un exemplu în acest sens poate fi faptul că copiii din 
CP nu pot accesa lecțiile online, din cauza că nu dispun de tehnică de calcul suficientă pentru 
fiecare copil (un CP dispune de 1 laptop la 5 copii), iar mecanismul de distribuire de către OLSDI 
a tehnicii de calcul, achiziționată de MEC și partenerii strategici, prin intermediul bibliotecilor 
mediatice nu prevede alocarea tehnicii date și copiilor din CP, din motivul că CP se află în sub-
ordinea MMPS, și nu a MEC. 
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Mai mult decât atât, cadrele didactice din școli și cele din CP nu dispun de competențe profesio-
nale suficiente pentru a asigura o predare incluzivă și individualizată la distanță pentru copiii din 
CP și pentru a organiza educația parentală a părinților copiilor din CP, în scopul asigurării supor-
tului educațional necesar copiilor, în special după reintegrarea în familii. De asemenea, serviciul 
de asistența psihologică și psihopedagogică din centrele de resurse ale instituțiilor educaționale 
oferă suport psihologic și psihopedagogic mai mult copiilor cu CES din CP, dar nu și celor care 
au comportament deviant sau sunt cu delăsare pedagogică; fapt care contribuie ca majoritatea 
copiilor din CP să întâmpine greutăți în procesul de învățare la distanță, iar planurile de remedi-
ere academică, elaborate de către cadrele didactice pentru recuperarea golurilor academice, să 
nu fie utile pentru ei. 

Analiza documentelor de politici educaționale și din domeniul protecției sociale a arătat că pro-
blemele date sunt cauzate de lipsa unei colaborări intersectoriale eficiente dintre MEC și MMPC în 
vederea asigurării accesului la învățământul la distanță pentru copiii aflați în situație de risc (copiii 
din CP), prin asigurarea fiecărui copil cu tehnică de calcul, formarea continuă a cadrelor din școală 
și din CP, asistență psihologică și psihopedagogică pentru copiii din CP și alte categorii vulnerabile, 
colaborare intersectorială etc. 

Atât politicile educaționale, cât și cele de protecție socială a copilului nu reglementează asigu-
rarea accesului la educație la distanță pentru copiii aflați în CP și nu oferă cadrelor didactice și 
specialiștilor din domeniul protecției copilului metodologii și instrumente pentru organizarea, 
implementarea și monitorizarea de calitate a procesului de instruire la distanță, prin abordare 
incluzivă și individualizată a copilului și prin colaborare între înstituțiile educaționale și CP. 

De asemenea, suportul educațional și psihopedagogic necesar nu este oferit copiilor din CP și 
după reintegrarea în familie, dat fiind faptul că mecanismele de colaborare intersectorială nu 
sunt funcționale și nu includ proceduri clare de intervenție a fiecărui membru al echipei multi-
disciplinare, nu dispun de un portal informațional de colectare a datelor copiilor aflați în situație 
de risc și nu oferă instrumente intersectoriale comune (fișe, rapoarte) de monitorizare a bunăs-
tării copilului ș.a. 

Luând în considerare constatările menționate mai sus, pot fi adresate către MEC, MMPS, orga-
nizațiilor teritoriale și locale subordonate MEC și MMPS un șir de recomandări de îmbunătățire 
a politicilor educaționale și de protecție socială a copilului, care să contribuie la remedierea dis-
parităților privind accesul la învățământul de calitate în cazul copiilor aflați în situație de risc în 
perioada de criză sanitară. Astfel, recomandarea de bază este: elaborarea unei strategii intersec-
toriale între MEC și MMPS cu privire la asigurarea accesului egal la educația de calitate pentru copiii 
aflați în situație vulnerabilă, inclusiv copiii din CP, în perioada crizei sanitare și elaborarea unui plan 
intersectorial de acțiune, care să prevadă: 

•	 revizuirea documentelor de politici educaționale și de protecție socială (Codul Educației, 
instrucțiuni, recomandări și metodologii ale MEC cu privire la organizarea educației la 
distanță, Regulamentul cu privire la fiuncționarea CP ș.a.), ce reglementează accesul la edu-
cația la distanță de calitate pentru copiii din CP, din perspectiva asigurării intersectoriale 
(MEC, MMPS) a acestuia, inclusiv după reintegrarea acestora în familie: 
o asigurarea fiecărui copil din CP cu tehnică de calcul; 
o elaborarea metodologiei de incluziune educațională online și instruire individualizată a 
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copiilor din CP în cadrul orelor la distanță, prin intermediul învățării metodei inversate, 
proiectelor educaționale, învățării prin colaborare, instruirii pe bază de jocuri ș.a., realizate 
de către cadrul didactic cu suportul cadrului specializat din CP;

o conceptualizarea educației parentale, inclusiv la distanță, dezvoltarea programelor de edu-
cație parentală pentru părinții copiilor din CP și implementarea acestor programe de către 
instituția educațională în parteneriat cu CP; 

o îmbunătățirea mecanismului de colaborare intersectorială în vederea prevenirii, identifică-
rii, raportării, soluționării și monitorizării cazurilor de încălcare a dreptului la educație al 
copiilor din CP, în special după reintegrarea în familie.

Luarea în considerare a recomandărilor sus-menționate de către organele de specialitate cen-
trale, teritoriale și locale din domeniul educațional și al protecției sociale în procesul de îmbună-
tățire și/sau elaborare a noilor politici, de exemplu Programul național de protecție a copilului 
pentru perioada 2022-2026 sau Strategia „Educația 2030”, va contribui ca accesul la serviciile 
educaționale și psihopedagogice la distanță, oferite copiilor aflați în situație de risc de către 
instituțiile educaționale și de protecție socială, să fie unul de calitate; astfel facilitând incluziu-
nea copiilor în baza nevoilor lor de dezvoltare și la dezvoltarea competențelor lor academice și 
sociale.
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INTRODUCERE

Sistarea temporară a procesului de studii în perioada pandemică COVID-19 a forțat sistemul 
educațional să ofere oportunități de învățare la distanță prin intermediul internetului, televizi-
unii, radioului și altor tehnologii, care a contribuit la accentuarea inegalităților existente privind 
accesibilitatea la învățământul de calitate a copiilor, inclusiv și în Republica Moldova. Astfel, stu-
diul „Învățământul și situația COVID-19 în Republica Moldova” [78] menționează că în perioada 
pandemică 16.000 de elevi (4,8% din total) nu au putut participa la educația online din motivul 
că locuiesc în medii cu conexiune slabă la internet, provin din familii social vulnerabile și/sau 
întâmpină dificultăți economice în procurarea echipamentul tehnic (laptop, tabletă sau smartp-
hone) necesar pentru accesarea lecțiilor online. La fel și studiul „Calitatea educației în condițiile 
de criză sanitară” [25], realizat de echipa Institutului de Politici Publice cu suportul financiar al 
Programului de sprijinire a educației al Fundației SOROS Moldova, atestă că, „deși, în ansamblu, 
indicatorii ce caracterizează penetrarea Internetului și disponibilitatea echipamentelor digitale 
la domiciliu au valori relativ mari”1 în perioada pandemică, totuși „în cazul familiilor cu un nivel 
socioeconomic scăzut se atestă un nivel alarmant de excluziune digitală, de până la 30%”. 

Astfel, în virtutea unui spectru larg de politici educaționale care și-au propus asigurarea accesu-
lui la educația la distanță pentru copii și reglementarea procesului educațional online la nivelul 
tuturor instituțiilor de învățământ secundar general, conform datelor MEC, în afara procesului 
educațional, în perioada pandemică au rămas peste 7 mii de elevi [14], majoritatea fiind copii 
din familii social vulnerabile. 

Problema accesului egal al copiilor la educația de calitate este determinată și de insuficiența 
cunoștințelor digitale ale copiilor și de lipsa cunoștințelor de bază ale părinților și tutorilor în ma-
teriile școlare, necesare pentru oferirea suportului educațional parental. Unul din motive este, 
conform studiului „Calitatea educației în condițiile de criză sanitară” [25], faptul că părinții nu au 
fost informați în deplină măsură de instituțiile de învățământ cum să-și ajute copiii în condițiile 
învățământului la distanță (50%) și, de asemenea, că aceștia, la rândul lor, nu au fost prea activi 
în acest domeniu (circa 52% dintre părinți au declarat că niciodată nu au încercat să influențeze 
în vreun fel deciziile luate de conducerea școlilor cu privire la învățământul la distanță). Aceste 
motive au complicat recepționarea de către copii a instrucțiunilor educaționale date de către 
cadrele didactice și au făcut imposibilă atât organizarea lecțiilor, cât și monitorizarea/evaluarea 
din partea școlii a progresului învățării de către copiii.

Mai mult ca atât, în cazul copiilor din centrele de plasament (CP), politicile educaționale actu-
ale nu reglementează educația la distanță a lor, dat fiind faptul că incluziunea educațională a 
acestor copii este coordonată de alt minister, și anume Ministerul Muncii și Protecției Sociale, 
care la moment nu dispune de politici care ar reglementa educația la distanță a acestor copii. În 
acest context, problema accesului la educația de calitate al copiilor este lăsată pe seama CP, a 
direcțiilor locale de asistență socială și educație, a autorităților publice locale și a instituțiilor de 
învățământ.

1 Dispun de Internet 94% dintre respondenți; de calculator personal de birou sau portabil – cca 50%, de telefon 
inteligent – 85%.
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Problema studiului. Impactul lipsei accesului la o educație de calitate devine mai drastic în cazul 
copiilor în situație de risc, în special al copiilor din CP, grup care încadrează majoritatea catego-
riilor de copii aflați în situații de risc (copii care se află în grija statului, fiind victime ale violului, 
abuzului, neglijenței, traficului uman, care provin din familii social vulnerabile etc.) și necesită 
nu doar acces și implicare în procesul educațional la distanță, dar și o abordare individualizată a 
învățământului. Drept rezultat, copiii în situație de risc capătă nu doar goluri în cunoștințele lor 
academice, dar și întâmpină dificultăți în incluziunea lor socioeducațională ulterioară, ceea ce 
poate provoca atât abandonul școlar al acestora, cât și accentuarea comportamentelor deviante.

Din acest motiv, apare ipoteza că măsurile politice ale statului nu au oferit soluții și instrumente 
eficiente pentru asigurarea accesului la educația de calitate pentru copiii în situație de risc, dat fiind 
faptul că abordează într-o măsură insuficientă problema educației acestora, care trebuie analizată 
nu doar prin prisma asigurării instituțiilor de învățământ cu echipament de calcul, dar și a indivi-
dualizării procesului educațional la distanță conform nevoilor psihopedagogice și socioculturale ale 
acestor copii. 

În contextul problemei prezentate mai sus, studiul dat și-a propus să analizeze documentele de 
politici publice în vederea identificării situației de promovare și asigurare a accesului copiilor în 
situații de risc la educația de calitate pe timp de criză sanitară, în special al copiilor din CP, în 
scopul de a diminua riscul de inegalitate la care sunt expuși acești copii.

Obiectivele studiului. Acest scop va fi realizat prin intermediul următoarelor obiective:

a.  analiza documentelor de politici educaționale și de protecție socială naționale existente, 
ce au drept scop asigurarea accesului egal la educație de calitate al copiilor aflați în situ-
ație de risc, în special al copiilor din CP;

b.  analiza stării de fapt privind calitatea educației copiilor din CP (instituții de învățământ 
secundar general din regiunile Nord, Centru, Sud);

c.  elaborarea de concluzii și recomandări privind îmbunătățirea politicilor publice naționale 
în domeniul asigurării accesului egal la educație de calitate al copiilor din CP în perioada 
de criză sanitară.

Metodologia studiului. Metodologia propusă a inclus metode de colectare a datelor calitative 
și cantitative:

1. Analiza de documente de politici publice naționale și internaționale în domeniul organi-
zării și implementării învățământului la distanță în pandemie.

2. Analiza tipologiei copiilor aflați în situație de risc și a celor mai afectate grupuri în cadrul 
învățământului la distanță în perioada pandemică. 

3. Interviuri ghidate online/offline cu reprezentanți ai MEC, ai OLSDI și ai societății civile, 
precum: 
a. secretar de stat la MEC, 
b. șefi ai direcțiilor Educație, Tineret și Sport și Direcției Asistență Socială și Protecția 

Familiei din Chișinău, Căușeni și Telenești, 
c. directorul CP „Brândușa” din or. Hâncești,
d. trei reprezentanți ai societății civile (reprezentanta pe țară a Fundației pentru Co-

pii Pestalozzi, președintele și managerul de programe din cadrul Asociației Obștești 
PRODOCS.
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4. Chestionare online pentru cadre manageriale2 și cadre didactice3 din 10 instituții de 
învățământ secundar general, personal din CP (directori și educatori)4, copii în situații 
de risc din CP5 cu privire la accesul copiilor în situații de risc la educația la distanță de 
calitate în perioada pandemică. Astfel, chestionarele online au fost completate de către: 
a. 17 cadre manageriale și specialiști ai CP, 
b. 54 de cadre didactice și 18 manageri școlari din 10 instituții de învățământ secundar 

general, 
c. 53 de copii în situații de risc din CP de 11 -15 ani, din 7 localități din 6 raioane (Dro-

chia, Călărași, Ștefan Vodă, Hâncești, Anenii Noi, Telenești) din regiunile Nord, Centru, 
Sud.

5. Interviuri semistructurate cu un expert în protecție socială și 20 de cadre didactice și 
manageriale din 10 instituții de învățământ secundar general din 5 raioane (Ungheni, 
Comrat, Bălți, Cahul, Criuleni), realizate în cadrul atelierului „Mecanisme de asigurare a 
cooperării intersectoriale privind asistența copiilor, inclusiv a copiilor ai căror părinți sunt 
plecați peste hotare”, organizat de Fundația pentru Dezvoltare a Moldovei cu suportul 
Fundației pentru Copii Pestalozzi.

6. Analiza datelor colectate în urma desfășurării interviurilor și a chestionarelor online/offli-
ne.

7. Analiza constatărilor prin intermediul metodei „arborele problemei”, care permite for-
mularea de probleme, concluzii și recomandări cu privire la situația politicilor publice în 
domeniul accesului la educație al copiilor aflați în situație de risc. 

Datele obținute au fost prezentate în cadrul a trei capitole, concluzii și recomandări.

2 Chestionar online pentru cadre manageriale, https://forms.gle/dEsv61gRixs54p437
3 Chestionar online pentru cadre didactice, https://forms.gle/XnHjsBTXNJ4MjnuJ7
4 Chestionar online pentru personalul specializat din CP, https://forms.gle/iBDa9FH5pu7urEnU8
5 Chestionar online pentru copiii din CP „Accesul la învățământul la distanță”, https://forms.gle/LMWCrszXwh2sRRfi8 

https://forms.gle/dEsv61gRixs54p437
https://forms.gle/XnHjsBTXNJ4MjnuJ7
https://forms.gle/iBDa9FH5pu7urEnU8
https://forms.gle/LMWCrszXwh2sRRfi8
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CAPITOLUL 1
ANALIZA CADRULUI DE POLITICI  PUBLICE DIN 

PERSPECTIVA ASIGURĂRII 
ACCESULUI EGAL LA O EDUCAȚIE DE CALITATE ÎN 

CONDIȚII  DE CRIZĂ SANITARĂ

1.1. Politicile educaționale promotoare ale accesului egal la educație 
de calitate

Preocupările privind accesul populației la educație au apărut odată cu instituirea învățământu-
lui public, iar crearea unui învățământ accesibil tuturor indivizilor, indiferent de particularitățile 
lor psihointelectuale, socioeconomice, familiale, culturale, etnice, religioase etc., rămâne până 
în prezent o problemă și o prioritate pentru sistemul educațional în plan național și global, în 
special în perioada crizei sanitare cauzate de COVID-19, când, conform datelor Safe Children și 
UNICEF [76], 56% dintre copiii din lume nu au acces la educație și/sau la servicii de sănătate în 
urma trecerii la învățământul la distanță din cauza pandemiei (care include nu doar educația on-
line, dar și instruirea prin corespondență a elevilor sau livrarea sarcinilor de instruire pe acasă de 
către cadrul didactic la domiciliul copiilor). Acest lucru accentuează faptul că accesul la educație 
pentru toți reprezintă una dintre problemele actuale, care, potrivit Gabrielei Neagu [53], nu este 
o problemă care va fi rezolvată curând, însă important este faptul că rămâne o prioritate pentru 
majoritatea societăților.

Fiind unul dintre drepturile fundamentale ale omului, prezentate în Declarația universală a drep-
turilor omului, accesul la educație presupune nu doar faptul că persoană are dreptul la educație, 
ci și că cel puțin nivelul de bază al educației ar trebui să fie garantat de stat. Mai mult ca atât, Re-
publica Moldova face parte dintr-un un șir de tratate internaționale, precum Convenția privind 
drepturile copilului, Carta Națiunilor Unite, Convenția europeană pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, Carta socială europeană, Convenția ONU privind drep-
turile persoanelor cu dizabilități, Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor 
de discriminare rasială, Agenda ONU de dezvoltare durabilă 2030 ș.a.6, a căror ratificare obligă 
statul, prin politicile sale, să asigure educația fiecărui copil în scopul de a ridica standardele de 
viață, de a diminua și preveni fenomenele cu impact negativ asupra copiilor și tinerilor (abandon 
școlar, corupție, infracționalitate juvenilă, delincvență, muncă ilegală) și de a oferi alternative 
pentru soluționarea situațiilor de criză (sărăcie, excluziune socială, discriminare, acces limitat 
la informație etc.). Astfel, miza pedagogică și socială este asigurarea unor oportunități și șanse 
egale tuturor educaților, familiilor, comunităților (locale, teritoriale, naționale) prin proiectarea și 
realizarea educației de calitate [21]. 

6 Convenţia privind drepturile copilului, Carta Naţiunilor Unite, Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale, Carta socială europeană, Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, 
Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, Convenţia UNESCO privind lupta împotriva discriminării 
în domeniul învăţământului, Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Convenţia internaţională 
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, Convenţia ONU privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare faţă de femei, Agenda ONU de dezvoltare durabilă 2030.
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Coerentă cu documentele internaționale, Constituția Republicii Moldova [18], în articolul 35, 
declară dreptul la studii al tuturor copiilor, indiferent de originea etnică, limba vorbită, aparte-
nența religioasă și starea materială a familiei. Fiecărui copil îi este garantat dreptul la educație 
de calitate, totodată fiind stipulate și căile de asigurare a lui. Codul educației [41], în articolul 7, 
stipulează principiile pe care se întemeiază educația în Republica Moldova, printre care: princi-
piul echității – în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare; principiul calității 
– în baza căruia activitățile de învățământ se raportează la standardele naționale de referință 
și la bunele practici naționale și internaționale; principiul relevanței – în baza căruia educația 
răspunde nevoilor de dezvoltare personală și social-economice; principiul centrării educației pe 
beneficiarii acesteia; principiul incluziunii sociale; principiul asigurării egalității ș.a. 

Aceste documente de bază (Constituția Republicii Moldova și Codul educației) atestă existența 
premiselor politice și legislative pentru accesul fiecărui copil la educație, iar prevederile acestora 
se regăsesc într-o serie de documente naționale strategice și normative, cum ar fi: Programul de 
activitate a Guvernului Republicii Moldova 2015-2018 [69]; Planul de acțiuni al Guvernului pentru 
anii 2020-2023 (Hotărârea de Guvern nr. 636 din 11.12.2019) [29]; Strategia de dezvoltare a edu-
cației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020” (Hotărârea de Guvern nr. 944 din 14.11.2014) [27]; 
Conceptul Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030 „Educația-2030” și al Progra-
mului de implementare [20] ș.a.

De exemplu, Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030” [30], în calitate de document 
de viziune strategică, se racordează la Agenda ONU de dezvoltare durabilă 2030 și propune 
punerea în aplicare a principiului „Nimeni să nu fie lăsat în urmă” pentru a atinge Obiectivul 
4 al Agendei: „Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a 
lungul vieții pentru toți”, prin intermediul unui șir de acțuni prioritare, precum este „asigurarea 
accesului echitabil al tuturor copiilor la educația gratuită prin crearea condițiilor de acces geo-
grafic, infrastructural, informațional și financiar pentru toți și oferirea posibilităților de pregă-
tire a copiilor potrivit abilităților individuale ale acestora, asigurând un mediu școlar prietenos, 
protectiv și incluziv”. 

Astfel, conceptul de acces la educație pentru toți este conex termenului de egalitate, care „îm-
bracă mai multe forme” de definire, precum egalitatea de „șanse de acces, de tratament, de 
rezultate și de impact” [53]. Acestea împreună semnifică asigurarea pentru fiecare copil a „con-
dițiilor, a perspectivelor de reușită egală”, în scopul achiziționării cu „efort egal” de către copil 
a acelorași „competențe, abilități, deprinderi de bază, care să-i permită să se integreze social” 
[42], indiferent de originea socială, familială, etnică, culturală, sex etc., și nu cu interesul, efortul, 
dorința acestuia de a învăța. Mai mult ca atât, accesul la studii și egalitatea de șanse în educație 
pentru fiecare copil nu pot fi asigurate doar de o singură instituție, precum școala, familia sau 
comunitatea, iar găsirea unui echilibru în ceea ce privește responsabilitatea pentru echitatea în 
educație între toți actorii educaționali este imperios necesară. 

În acest context, accesul egal la educația de calitate nu poate fi văzut doar prin rata de înrolare 
a copiilor în instituțiile de învățământ, dar trebuie analizat din perspectiva oferirii fiecărui copil a 
unor oportunități egale pentru participarea la un sistem de învățământ deschis și eficient, asigurat 
cu eforturi comune de către actorii sociali (stat, școală, familie și comunitate), care oferă educație/
instruire de calitate, diferențiată, bazată pe profilul psihopedagogic și sociocultural al fiecărui copil și 
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care este orientată valoric spre educația continuă și autoeducație, pentru o incluziune educațională 
și psihosocială de durată. 

La moment, conform Raportului PISA 2018 [54], Republica Moldova a reușit să asigure un nivel 
înalt de participare a tinerilor în educație, iar rezultatele elevilor din Republica Moldova înregis-
trează progrese în competențele din domeniul citire/lectură, matematică și științe. Pe de altă 
parte, rezultatele elevilor social-economic avantajați depășesc rezultatele elevilor social-eco-
nomic dezavantajați cu peste 90 de puncte la toate domeniile, iar rezultatele elevilor din insti-
tuțiile urbane sunt mai mari decât cele ale elevilor din instituțiile rurale cu peste 55 de puncte. 
Astfel, inechitatea în baza criteriilor statut social, gen, urban/rural se aprofundează în domeniul 
educației; fapt care confirmă ideea că starea curentă a accesului la educația de calitate în Re-
publica Moldova nu corespunde cu standardele impuse de politicile educaționale internaționale 
și naționale. Această situație s-a agravat în perioada pandemică, atunci când, odată cu sistarea 
procedului educațional din cauza situației epidemiologice, instruirea a fost transferată din clasă 
la distanță, fiind organizată prin intermediul a trei moduri de comunicare (sincron, asincron și 
hybrid/mix) [63]. 

În consens cu politicile educaționale europene, Republica Moldova a înregistrat progrese sem-
nificative la nivel de cadru legislativ și normativ în implementarea învățământului la distanță. 
Astfel, învățământul la distanță în Republica Moldova se întemeiază pe valorile și principiile 
promovate la nivel european de Comisia Europeană prin documentele de politică educațională 
din ultimii ani, printre care sunt: Cadrul european pentru instituțiile de învățământ competente la 
nivel digital (2015), Planul de acțiuni al Comisiei Europene pentru perioada 2021-2027 în vederea 
resetării/transformării educației (2020) [22] și Recomandările UNESCO pentru planificarea învă-
țământului la distanță în timpul pandemiei de COVID-19 (2020) [74]. Aceste documente de poli-
tici europene declară drept prioritate dezvoltarea ecosistemului de educație digitală în vederea 
promovării educației incluzive de înaltă calitate și a îmbunătățirii abilităților și competențelor 
digitale ale cadrelor didactice în domeniul aplicării metodelor de predare digitale inovative, prin 
intermediul unui dialog și parteneriat consolidat între toți factorii educaționali și al monitorizării 
de calitate a progreselor obținute în vederea identificării provocărilor și a oportunităților trans-
formării digitale în educație. 

În acest context, Codul educației al Republicii Moldova [41], pe lângă faptul că stipulează că edu-
cația are ca misiune primordială satisfacerea cerințelor educaționale ale individului (articolul 5), 
care are drepturi egale de acces la educație (articolul 9), și că instituțiile de învățământ general 
poartă răspundere pentru respectarea drepturilor și pentru securitatea vieții și sănătății copiilor 
și elevilor (articolul 20), prezintă învățământul la distanță, inclusiv la domiciliu, ca fiind una din 
formele alternative de organizare a învățământului pentru persoanele cu dificultăți de învățare 
și probleme de sănătate din învățământul primar, gimnazial și liceal (articolele 27, 29, 31, 35). De 
asemenea, Codul valorifică asigurarea suportului informațional prin servicii adiacente, precum 
bibliotecile, și pune accentul pe necesitatea creării bibliotecilor școlare virtuale cu funcții de 
e-learning, cu fonduri de curricula școlare, proiecte didactice, ghiduri metodologice, manuale 
electronice, exemple de teste docimologice etc. (articolul 128). Codul prevede, de asemenea, 
obligațiile cadrului didactic (articolul 135), ale elevului (articolul 137) și ale părinților sau altor re-
prezentanți legali ai copiilor și elevilor (articolul 138) în scopul pregătirii și desfășurării educației 
de calitate, realizată atât față-în-față, cât și online. 
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Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova digitală 2020” [26] și Stra-
tegia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020” [27] propun o serie de 
acțiuni care ar asigura accesul și gradul de participare la învățământul la distanță prin dotarea 
tehnică a instituțiilor; elaborarea și aplicarea conținuturilor educaționale digitale în procesul de 
predare, învățare, evaluare și examinare; diversificarea ofertei de cursuri opționale în învățămân-
tul general prin introducerea cursurilor în care se utilizează sau se învață tehnologiile informați-
onale; crearea unei platforme educaționale unice, care să cumuleze conținuturile educaționale 
digitale din Republica Moldova și să poată fi accesată de elevi, profesori și părinți; promovarea 
utilizării conținuturilor educaționale digitale existente etc.

Mai mult ca atât, Conceptul Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030 „Educa-
ția-2030” și al Programului de implementare [20], înaintat pentru consultări publice, își propune, 
pe lângă alte priorități, dezvoltarea unui sistem sinergic de integrare a noilor tehnologii informa-
ționale și comunicaționale cu cele didactice, ceea ce va asigura un nivel înalt de performanță a 
celor care învață.

Planul de acțiuni pentru anii 2017-2020 al Guvernului [28] responsabilizează toți actorii edu-
caționali să contribuie prin acțiuni concrete la siguranța copiilor în mediul online, inclusiv 
educațional, iar Standardele de competențe digitale ale elevilor din ciclul primar, gimnazial și 
liceal împreună cu Standardele de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățământul 
general [56], elaborate de Ministerul Educației în 2015, identifică standardele pe care fiecare 
cadru didactic trebuie să le dezvolte și fiecare copil trebuie să le atingă la încheierea unuia sau 
altui nivel școlar. 

Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 [29] reiterează importanța reducerii ratei 
de părăsire timpurie a sistemului educațional prin realizarea unei analize în vederea ajustării 
cadrului normativ, cum ar fi Instrucțiunile privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și 
absenteismului în învățământul general. Acest document strategic își propune să asigure învă-
țământul pentru minoritățile naționale și pentru grupurile dezavantajate; astfel, înaintând față 
de actorii educaționali cerințe concrete pentru asigurarea accesului egal la educație pentru toți 
copiii, inclusiv pentru copiii din familii social vulnerabile, precum și prin reducerea lipselor nemo-
tivate ale acestora, inclusiv în învățământul la distanță. 

Deși la moment, nu există un concept care ar reglementa/organiza învățământul la distanță 
în învățământul secundar general, documentele de politici menționate mai sus, împreună cu 
Concepția învățământului la distanță în învățământul superior și Regulamentul-cadru privind orga-
nizarea și desfășurarea învățământului superior la distanță [57], au stat la baza elaborării actelor 
normative care au reglementat procesul educațional la distanță în perioada pandemiei de CO-
VID-19; documente pe care le vom analiza pe scurt în textul ce urmează. 

Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină pen-
tru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal [64] contextualizeaza și reglementează 
învățământul la distanță în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal și atrage atenția 
asupra necesității de a asigura accesul la învățământul la distanță de calitate pentru fiecare co-
pil, prin intermediul consolidării bazei tehnico-materiale și al extinderii atribuțiilor părinților sau 
reprezentanților legali ai copiilor în contextul învățământului la distanță. Mai mult decât atât, 
documentul descrie responsabilitățile cadrului didactic la nivel de proiectare, realizare, evaluare 
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a procesului educațional la distanță, de gestionare a propriei dezvoltări profesionale continue și 
de colaborare cu familia/reprezentantul legal al copilului etc. 

Reperele metodologice privind asigurarea continuității procesului educațional în condiții de caran-
tină în instituțiile de învățământ extrașcolar [60] au permis continuitatea procesului educațional 
extrașcolar la distanță în vederea dezvoltării personalității copiilor, în termenii valorificării resur-
selor online pentru formarea competențelor afective, sociale, artistice ale acestora, care permit 
incluziunea socială a fiecărui copil, inclusiv a copiilor aflați în situație de risc.

Reperele metodologice privind securitatea și siguranța online a elevilor în procesul educațional la 
distanță pentru instituțiile de învățământ învățământul primar, gimnazial și liceal în anul de studii 
2020-2021 [63] prezintă securitatea, siguranța și bunăstarea online a elevilor drept un principiu- 
cheie al învățământului secundar general la distanță, care condiționează necesitatea asigurării 
unui mediu educațional sigur în spațiul online și în condițiile procesului educațional la distanță, 
responsabilizează dirigintele/cadrul didactic să examineze toate cazurile suspecte de violență 
față de copil în mediul virtual și, în funcție de situația identificată, să aplice diverse strategii de 
intervenție în colaborare cu psihologul școlar, cu specialiștii SAP, cu părinții și reprezentanții 
legali.

Instrucțiunea privind organizarea asistenței psihologice la distanță a copiilor/elevilor, părinților 
și cadrelor didactice pe perioada suspendării procesului educațional [59] ghidează psihologii în 
acordarea asistenței psihologice copiilor, părinților și cadrelor didactice care întâmpină pro-
bleme psihoemoționale în perioada de carantină și recomandă utilizarea mijloacelor tehnice 
disponibile și accesibile în procesul de organizare și realizare a asistenței psihologice, cu res-
pectarea normelor deontologice, protecția datelor cu caracter personal și siguranță în mediul 
on-line.

Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021 în contextul epidemiologic 
de COVID-19 pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar [58] presu-
pun mobilizarea comunității educaționale pentru respectarea, protecția și asigurarea drepturilor 
copilului la acces și la educația de calitate, stabilind obligațiile/acțiunile organelor locale de spe-
cialitate în domeniul învățământului (OLSDI) și ale cadrelor de conducere și didactice din insti-
tuțiile de învățământ în vederea organizării procesului educațional în contextul epidemiologic de 
COVID-19 prin intermediul a șapte modele de învățământ la distanță.

Documentul de politici „Reperele metodologice privind organizarea procesului educațional în con-
dițiile învățării mixte în contextul epidemiologic de COVID-19 pentru instituțiile de învățământ 
primar, gimnazial și liceal” [61] a venit ca răspuns la recomandările propuse de Comisia Euro-
peană în ghidul „Învățarea mixtă în educația școlară – linii directoare pentru începutul anului 
de studii 2020/21” (iunie 2020) [17] și contextualizează conceptul de învățare mixtă, indica-
torii de calitate ai învățării mixte și condițiile de asigurare a accesului online la lecții pentru 
fiecare model de învățământ la distanță propus de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, 
de exemplu modelul hibrid/pe grupe (zilnic), modelul alternant (săptămânal), modelul combi-
nat, modelul online.

Metodologia de organizare și funcționare a Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă (CREI) 
(aprobată prin Ordinul ME nr. 100 din 26.02.2015) [54] prevede proiectarea și realizarea progra-
melor de suport educațional individualizat, derulate în CREI, pentru contingente de copii cum 
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sunt cei care: prezintă probleme/dificultăți de dezvoltare; sunt în situație de risc de abandon școlar/
neșcolarizare; prezintă probleme de sănătate, care pot afecta participarea la procesul educațional 
sau probleme care nu sunt abordate corespunzător fie de părinți, fie de specialiștii responsabili; se 
confruntă cu atitudinea necorespunzătoare a părinților cu privire la creșterea și educarea copiilor; 
cresc și sunt educați într-un mediu/climat inadecvat, determinat de un grad avansat de sărăcie, vio-
lență, divorț, vicii parentale (alcoolism, consum de droguri ș.a.) [4].

În acest context, CREI își asumă responsabilitatea să ofere asistență psihopedagogică individu-
alizată tuturor copiilor aflați în situație de risc, inclusiv celor din CP, care întrunesc mai multe 
categorii de copii pe care CREI își propune să-i sprijine prin activitățile sale. 

Repere metodologice privind individualizarea procesului educațional pentru copiii/elevii cu cerin-
țe educaționale speciale în instituțiile de învățământ general în anul de studii 2020-2021 [72] 
– au ca scop ghidarea cadrelor didactice, de conducere și specialiștii care asistă copii/elevi cu 
CES, în scopul asigurării educației de calitate pentru fiecare copil, prin organizarea serviciilor 
de suport specializat necesare şi individualizarea procesului educațional, inclusiv la distanță, 
reieşind din nevoile individuale ale copilului/elevului. Prezentele repere sunt obligatorii pen-
tru organele locale de specialitate în domeniul învăţământului, serviciile raionale/municipa-
le de asistenţă psihopedagogică, cadrele de conducere, cadrele didactice și specialiştii care 
asistă copiii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale (psihologi, logopezi, psihopedagogi, alţi 
specialişti).

Programul de activitate al Guvernului RM „Moldova vremurilor bune” [70], aprobat de Guvern la 3 
august 2021, vine să complementeze prevederile documentelor sus-menționate prin obiective 
axate pe îmbunătățirea calității educației. Printre acestea sunt: 

a. alocarea fondurilor necesare pentru acţiuni de recuperare, remediere şi sprijinire a pro-
gresului în învăţare pentru toţi elevii din învăţământul general, în vederea depăşirii reper-
cusiunilor situaţiei pandemice (şcoli de vară, activităţi complementare după ore, asisten-
ţă individualizată etc.); 

b. creşterea nivelului de alfabetizare digitală al populaţiei prin organizarea unor programe 
naţionale de instruire pe categorii de vârstă;

c. implementarea inovaţiilor educaţionale în domeniul dezvoltării curriculare şi al diversi-
ficării şi flexibilizării planului-cadru pentru învăţământul general, pentru a oferi elevilor 
posibilitatea de a alege între mai multe discipline şi oportunităţi de sprijinire a intereselor 
şi aptitudinilor lor ș.a. 

Documentul își propune, pentru anii viitori, îmbunătățirea accesului la educația de calitate 
pentru copiii și tinerii cu dizabilități, însă lasă fără de atenție alți copii din categoria copiilor 
aflați în situație de risc, care sunt dezavantajați în cadrul învățământului la distanță, precum 
copii de etnie romă, copii lăsați fără grijă părintească din CP sau din cauza părinților lucrători 
migranți. 
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1.2. Rolul politicilor de protecție socială în asigurarea accesului copiilor 
aflați în situație de risc la învățământul de calitate

Sistemul de protecție socială își propune să asigure accesul egal la educație, ca fiind unul dintre 
serviciile sociale pentru copiii aflați în situație de risc, prin intermediul legilor: Legea RM nr. 123 
din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale [38], Legea asistenței sociale, nr. 547 din 25.12.2003 
[39]; Legea RM nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc 
şi a copiilor separaţi de părinţi [40]. De exemplu, în cazul copiilor fără îngrijire părintească, legile 
date fundamentează oferirea serviciilor sociale pentru copiii aflați în situaţie de risc prin suport 
social și material (indemnizații) necesar pentru creșterea, îngrijirea și educația copiilor în timpul 
perioadei de plasament și după reintegrarea acestor copii în familii. 

Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 [29] își propune atingerea Obiectivului 
6.1, „Promovarea politicilor proactive de susținere a familiilor cu copii și a copiilor rămași 
fără ocrotire părintească”, prin activități ce vizează majorarea anuală a cuantumului indem-
nizaţiilor acordate copiilor plasaţi în serviciile sociale ale statului7, asigurarea de către stat a 
minimului financiar necesar pentru copiii aflați în situație de risc pentru a accede la serviciile 
sociale, inclusiv accesul la educație. Pe de altă, acest document nu valorifică necesitatea îm-
bunătățirii calității serviciilor sociale prestate de CP, inclusiv accesul la educație în perioada 
crizei sanitare.

Hotărârea de Guvern nr. 591 din 24.07.2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind or-
ganizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți și 
a Standardelor minime de calitate [37] stabilește standardele minime de calitate pentru a asigura 
bunăstarea copiilor, inclusiv pentru educația acestora, și reglementează activitatea serviciului 
social centrul de plasament (CP) pentru copiii aflați în situație de risc. Astfel, rolul CP este de 
a asigura bunăstarea copiilor plasați în centru și de a le oferi acces la serviciile sociale, precum 
educația, cu suportul personalului specalizat: asistent social, psiholog, pedagog (pedagog social, 
educator). Printre obiectivele acestui serviciu social sunt: organizarea activităților de dezvoltare a 
abilităţilor cognitive, de comunicare, comportament și relaționare ale copiilor plasați în CP; organiza-
rea suportului necesar copiilor în studierea şi asimilarea programelor şcolare; organizarea consilierii 
şi reabilitării psihosociale; accesul la servicii specifice de sprijin şi recuperare pentru copilul cu diza-
bilităţi din CP în vederea maximizării potenţialului său de dezvoltare, pentru o mai bună incluziune 
socială. 

Asigurarea metodică și tehnică a CP (manuale, resurse metodologice, tehnică de calcul, formare 
profesională a specialiștilor din CP), care ar permite accesul copiilor la educația online și primirea 
suportului psihopedagogic necesar din partea personalului CP, trebuie să fie oferită de DASPF 
și APL.

Hotărârea de Guvern nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind me-
canismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi moni-
torizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului [32] 

7 Tutelă/curatelă, asistenţă parentală profesionistă şi casa de copii de tip familial.
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stabilește mecanismul intersectorial de cooperare dintre angajaţii APC, ai APL, ai structurilor, 
instituţiilor şi serviciilor din cadrul sau subordonate acestora din domeniile asistenţei sociale, 
educaţiei, ocrotirii sănătăţii, organelor de drept în vederea prevenirii violenţei, neglijării, exploa-
tării, traficului de copii, inclusiv a neglijării educaționale, şi a combaterii acestora prin intermediul 
serviciilor de asistenţă socială, educaţionale, de ordine publică şi medicale. În acest context, ne-
respectarea dreptului la educație, inclusiv la învățământul la distanță, al copiilor aflați în situație 
de risc în perioada aflării acestora în CP sau după reintegrarea lor în familii reprezintă un act de 
neglijare educațională, care trebuie să fie abordat prin intermediul mecanismului de cooperare 
intersectorială, prevăzut de acest document. 

Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 [31] și Planul de acțiuni al acesteia pentru 
2016-2020 [33] și-au propus, prin eforturile statului, să realizeze activitățile finanțate conform 
alocaţiilor preconizate anual în bugetul public naţional, cum ar fi: 

	revizuirea mecanismului managementului de caz pentru copii aflați în situație de risc; 
	consolidarea capacităţilor membrilor comisiilor pentru protecţia copilului aflat în dificul-

tate; 
	instruirea specialiştilor responsabili de implementarea mecanismului intersectorial în 

aplicarea cadrului de bunăstare a copilului şi familiei;
	implementarea programelor de formare a deprinderilor parentale; 
	elaborarea mecanismelor privind asigurarea sustenabilităţii finanţării pentru menţinerea 

şi dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local etc.; acțiuni care vor îmbunătăți serviciile 
socale, precum accesul la educație al copiilor aflați în situație de risc. 

Evaluarea intermediară a implementării acestor documente de politici, realizată la comanda 
UNICEF Moldova în 2020 [80], a arătat că statul nu a reușit să atingă toți indicatorii plani-
ficați, iar una dintre principalele dificultăți de implementare constă în resursele financiare 
insuficiente. 

Protecția copilului în pandemia de COVID-19: Manual pentru specialiști cu atribuții în domeniul 
protecției copilului [75] reprezintă singurul document din domeniul protecției sociale care oferă 
recomandări și instrucțiuni pentru specialiștii din domeniul protecției copilului cu privire la cola-
borarea cu instituțiile educaționale, în vederea asigurării accesului la educația online de calitate, 
drept un răspuns sensibil la protecția copiilor în perioada pandemiei. 

Recomandările documentului vizează limitarea impactului întreruperii procesului de instruire 
pentru copii, asigurarea accesului la învățământul la distanță pentru copiii vulnerabili (prin 
achitarea costurilor serviciilor de internet sau oferirea de telefoane sau alte dispozitive IT 
etc.); asigurarea că toți lucrătorii din domeniul educației posedă competențele necesare pri-
vind diminuarea riscurilor violenței, protecția copiilor și practicile sigure de referire etc. 

Totuși, documentul nu oferă și o metodologie clară de organizare și implementare a acestor 
recomandări și instrumente de monitorizare a calității implementării acestor acțiuni. Lipsa aces-
tora duce la implementarea intuitivă a prevederilor date, în limita cunoștințelor specialiștilor cu 
atribuții în domeniul protecției copilului. 
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CONCLUZII: 
POLITICI EDUCAȚIONALE

Cadrul legal și normativ ce reglementează ac-
cesul la învățarea la distanță în învățământul 
secundar general:
•	 este armonizat cu prevederile politicilor 

educaționale europene 
•	 și clarifică principiile și condițiile de 

organizare a formelor de învățare la 
distanță sincronă, asincronă sau/și mixtă, 
în contextul responsabilizarii fiecărui 
actor educațional implicat în organizarea 
și/sau implementarea acestor forme 
de învățare în perioada carantinei de 
COVID-19. 

Documentele de politici demonstrează grijă sporită 
pentru:
•	 accesul la învățământul de calitate al tuturor copiilor, 

inclusiv al celor cu cerințe speciale educaționale și 
din familii social vulnerabile;

•	 starea de bine a elevilor; 
•	 colaborarea cu familia elevului; 
•	 dialogul deschis privind modul de viață sănătos al 

copilului; 
•	 managementul resurselor personale;
•	 accesul la serviciile de asistență psihologică și de 

sănătate, de dezvoltare personală și socială;
•	 prevenirea violenței față de copil, inclusiv a 

bullyingului (tachinare, intimidare, hărțuire).

POLITICI DE PROTECȚIE SOCIALĂ
	pun accentul pe asigurarea accesului la educație al copiilor aflați în situație de risc, care este unul din 

obiectivele serviciilor sociale, precum CP, 
	însă nu reglementează asigurarea accesului acestor copii la învățământul la distanță și
	nu oferă specialiștilor din domeniul protecției copilului metodologii și instrumente pentru 

organizarea, implementarea și monitorizarea de calitate a acțiunilor realizate în colaborare cu 
instituțiile educaționale în vederea asigurării accesului la educația online de calitate. 
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CAPITOLUL 2
COPIII  AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC ȘI  ACCESUL ACESTORA 

LA EDUCAȚIA DE CALITATE ÎN PERIOADA PANDEMIEI

2.1. Copiii aflați în situație de risc – tipologia celor mai afectate 
grupuri în cadrul învățământului la distanță din perioada pandemiei

Pornind de la ideea că, în vederea asigurării dreptului copilului la educație și a dreptului său 
la „libertatea de a primi și de a difuza informații și idei de orice natură, indiferent de frontiere, 
sub formă orală, scrisă, tipărită sau artistică”, prevăzute în articolele 28 și 13 ale Convenției cu 
privire la drepturile copilului [19], „statul are obligația de a încuraja crearea diferitelor forme de 
învățământ (...), a le pune la dispoziția tuturor copiilor”, inclusiv a celor aflați în situație de risc, 
indiferent de circumstanțe. Astfel, în contextul restricțiilor sanitare, cauzate de pandemia de 
COVID-19 în perioada 2020-2021, și al ratei înalte de îmbolnăviri și decese în rândurile popula-
ției (227.453 de îmbolnăviri și 4.869 de decese din cauza COVID-19 [81], raportat la numărul total 
al populației cu reședința obișnuită în Republica Moldova de 2.640.438 de oameni [12]), serviciile 
educaționale au fost temporar sistate și apoi adaptate la condiții noi de organizare în baza a 
șapte modele, prevăzute de Ordinul nr. 840 al MECC din 19.08.2020 (învățare combinată, în-
vățare de tip hibrid, învățare alternantă, la distanță, inclusiv online, și mixtă) [58], care combină 
prezența fizică a elevilor cu învățământul la distanță și racordarea acestui învățământ la un șir de 
principii psihopedagogice și didactice care ar permite nu numai accesul la educație la distanță și 
asigurarea cu echipament necesar a tuturor părților implicate în procesul de predare la distanță 
(copil și cadru didactic), dar și racordarea obiectivelor procesului educațional online la nevoile 
educaționale ale copiilor, la documentele curriculare, la cadrul legislativ și normativ național al 
educației sau formarea competențelor digitale necesare la copii și cadrele didactice etc. [64].

Datorită acestui fapt, conform datelor MEC, la începutul carantinei (15 martie 2020) au fost impli-
cați în învățământul la distanță 92,8% din numărul total de elevi din toate cele 1.232 de instituții 
de învățământ din țară; procent care s-a îmbunătățit cu 2,88% peste o lună. S-a redus numărul 
situațiilor de organizare a procesului de învățare prin telefon și a crescut substanțial posibilitatea 
utilizării diferitor platforme educaționale online. Totuși, în perioada pandemică, în afara procesului 
educațional au rămas peste 7 mii de elevi [14], printre care copii aflați în situație de risc. 

Conform articolului 8 al Legii nr. 140 [40], printre copiii aflați în situație de risc sunt copiii care 
sunt supuși violenței; sunt neglijați; copii care sunt lipsiți de îngrijire și supraveghere din partea 
părinților din cauza absenței acestora de la domiciliu din motive necunoscute; sunt orfani; trăiesc 
în stradă, au fugit ori au fost alungați de acasă; copii abandonați de către părinți sau ai căror părinți 
refuză să-și exercite obligațiile părintești privind creșterea și îngrijirea lor ș.a. Conform publicației 
statistice „Copiii Moldovei”, editată de BNS în parteneriat cu UNICEF în anul 2020 [10], numărul 
copiilor supuși violenței a constituit 755 de copii, 8,6 mii de copii au fost neglijați și 1.150 de copii 
au rămas fără ocrotire părintească, majoritatea fiind de vârstă școlară (7-17 ani) (67,8%)8 și din 
mediul rural (69,5%). Dintre acești copii, 642 de fete și băieți au fost plasați în instituții reziden-

8 Dintre aceștia, 54,9% reprezintă copii cu vârsta de 7-15 ani și 12,09% sunt copii de 16-17 ani. 
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țiale, precum centrele de plasament, care își asumă responsabilitatea să ofere protecție socială 
copiilor, inclusiv acces la educație de calitate. Deși datele sunt în descreștere comparativ cu anii 
precedenți9, acestea atestă că fenomenul copiilor aflați în situație de risc este prezent și nece-
sită o deosebită abordare în cazul asigurării accesului la educație de calitate pentru acești copii, 
mai ales în perioada pandemică, din cauza gradului lor înalt de expunere la inegalitățile sociale, 
precum lipsa de tehnică de calcul în familii, lipsa condițiilor minime de învățare acasă și/sau in-
suficiența suportului emoțional și educațional din partea părinților sau tutorilor în procesul de 
învățare la distanță. Astfel, cercetările statistice anuale ale MMPS, nr. 103, pentru anii 2017 [6], 
2018 [7], 2019 [8] și 2020 [9] cu privire la copiii aflați în situație de risc și copiii separați de pă-
rinți arată că numărul cazurilor de copii supuși neglijării educaționale în perioada anilor pande-
mici 2019-2020 a crescut: de la 1.024 de cazuri, în anul 2017, până la 1.146 de cazuri, în 202010. 

Dificultățile pe care le întâmpină acești copii în accesarea serviciilor educaționale de calitate 
sunt confirmate și de Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030” [30], care adaugă la 
aceste grupuri vulnerabile pentru educație pe copiii din familiile defavorizate din mediul rural, 
copiii cu dizabilități, copiii ai căror părinți sunt plecați peste hotare și copiii de etnie romă. 

Aceste date sunt confirmate și de rezultatele obținute în urma chestionării online a 54 de cadre 
didactice și 18 manageri școlari din 10 instituții de învățământ secundar general din 6 raioane11 
(regiunile Nord, Centru, Sud), realizată în cadrul acestui studiu. Am identificat că în perioada 
pandemică, printre grupurile de copii care au întâmpinat cele mai mari dificultăți în cadrul ore-
lor online, se regăsesc copiii din familii economic dezavantajate (33,3%) și social vulnerabile cu 
părinți consumatori de alcool și/sau de droguri (25%), copiii cu deficiențe de învățare (31.94%), 
copiii aflați în grija buneilor sau a rudelor, ai căror părinți sunt plecați peste hotare (31,9%), copiii 
cu CES (23,6%) și copiii din CP (22,2%) ș.a. (vezi figura 1). 

Figura 1. Opiniile cadrelor didactice și manageriale privind ponderea copiilor care au întâmpinat cele 
mai mari dificultăți în învățarea la distanță în perioada pandemică

Sursă: Date colectate de autor. 

9 În 2018, numărul copiilor rămași fără ocrotire părintească a fost de 1.289, iar în 2019 au fost 1.150 de copii, 
conform datelor buletinului statistic „Copiii Moldovei”, publicat de BNS și UNICEF.

10 1.024 de copii au fost expuși neglijării educaționale în anul 2017, 1055 de copii – în anul 2018, 1.061 de copii – în 
2019, 1.146 de copii – în anul 2020.

11 Drochia, Călărași, Ștefan Vodă, Hîncești, Anenii Noi, Telenești.
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Unul dintre motivele care contribuie ca aceste categorii de copii să fie vulnerabile sunt inegalită-
țile existente între mediul rural și urban, care, conform Observațiilor finale ale Comitetului pen-
tru Drepturile Economice, Sociale și Culturale pentru Republica Moldova [24], sunt prezente în 
special în domeniile ocuparea forței de muncă, locuințe, servicii de îngrijire a sănătății, educație 
ș.a. Astfel, posibilitățile financiare ale părinților din zonele rurale sunt limitate, din motivul lipsei 
oportunităților de angajare ale acestora (lucrul pe câmp reprezentând ocupația de bază a aces-
tora), lipsa calificării acestora sau analfabetismul părinților, în special în rândurile părinților de 
etnie romă (11% dintre adulții de etnie romă neangajați în câmpul muncii sunt analfabeți) [34]. 

Drept rezultat, copiii participă împreună cu părinții la munca pe câmp sau de acasă, în special în 
perioada sezonieră. Chiar dacă nu există date recente disponibile despre munca copiilor, con-
form sondajului BNS din 2010, 18,3% dintre copiii cu vârste cuprinse între 5 și 17 ani au fost 
expuși la munca copiilor, dintre care 63% erau băieți și aproape 40% fete [5]. Astfel, în contextul 
atragerii copiilor în sarcinile din gospodărie și la munca agricolă pentru ajutorul părinților și în 
contextul accesului limitat al acestora la educația de calitate în perioada de criză sanitară, copiii 
din familii social vulnerabile sunt expuși riscului să eșueze în planul reușitei școlare și chiar să 
abandoneze studiile. 

Aceasta duce la creșterea riscului de eșec școlar la acești copii, de absenteism și chiar de aban-
don școlar, care a înregistrat o creștere ușoară în rândurile copiilor în timpul pandemiei de CO-
VID-19. Astfel, conform Raportului anual consolidat al MECC pentru anul 2020 [44], la 31 mai 
2020, numărul copiilor cu abandon școlar a fost de 235, în creștere cu 16 copii, comparativ cu 
221 de cazuri raportate la sfârșitul anului academic 2018/2019, și cu 26 de copii, comparativ cu 
209 cazuri la final de an academic 2017/2018. 

Toate aceste dificultăți din viața unor copii (eșec școlar, abandon școlar, dezechilibru emoțional 
sau pe fundalul unei lipse de comunicare eficientă cu părinții, din motivul lipsei acestora sau al 
neglijării obligațiilor părintești, sau cu familia extinsă) pot provoca comportament violent asupra 
propriei persoane (autoagresiune), care poate culmina cu sinucidere. Potrivit raportului MAI 
[43], în anul 2020 au fost înregistrate 97 de cazuri de tentativă de suicid la copii aflați în situație 
de risc, dintre care 84 de fete și 13 băieți, cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani, din cauza conflic-
telor familiale (30 de cazuri), a problemelor emoționale și sentimentale [dragoste/gelozie (32 de 
cazuri), răzbunare (3 cazuri)] etc. Acești copii fac parte din: 

● familie completă – 62 de copii;
● familie monoparentală – 24 de copii; 
● aflați sub tutelă/curatelă – 5 copii; 
● în îngrijire la rude (părinte/ți peste hotare) – 3 copii; 
● altă formă de protecție (centru de plasament, asistență parentală profesionistă, casă de 

tip familial) – 3 copii.

Din cazurile date (anul 2020), potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică [1], 11 au fost 
cazuri de deces prin suicid. 

Aceste date nu pot confirma însă o legătură directă dintre criza sanitară și rata de suicid/tenta-
tive de suicid la copii, dat fiind faptul că, conform datelor statistice recente, prezentate de pu-
blicația statistică „Copiii Moldovei”, editată de UNICEF și BNS în 2020 [10], cazurile de suicid în 
rândurile copiilor de 5-19 ani sunt în descreștere, constituind 12 cazuri în anul 2019, comparativ 
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cu 26 de cazuri în anul 201612. Totuși, acest fenomen există în societate și în timpul perioadei 
pandemice, reprezentând unul dintre riscurile la care copiii pot fi expuși. 

Abandonând școala, copiii pot dezvolta un comportament deviant, care poate duce la delinc-
vență juvenilă. Deși, conform datelor BNS [11], numărul infracțiunilor comise de către copii 
minori este în descreștere comparativ cu anii precedenți (998 de cazuri în anul 2015 și 664 de 
cazuri în anul 2019)13, totuși riscul dezvoltării unui comportament deviant de către copii există. 
Astfel, conform raportului MAI [43], pe parcursul anului 2020, 1.137 de copii cu vârsta de 16-18 
ani (1.056 de băieți și 81 de fete) au comis sau au participat la acte de huliganism, jaf, vătămări 
corporale, distrugeri de bunuri ș.a., dintre care 429 de copii sunt neîncadrați în studii sau au 
abandonat studiile. 

Acest risc persistă și în comunitățile rome, unde numărul real al copiilor neîncadrați în sistemul 
educațional este necunoscut de către autorități, dat fiind faptul că unii copiii nu sunt puși la 
evidență la organele locale din motivul că părinții lor nu i-au înregistrat oficial și ei nu dispun 
de documente. Un alt motiv sunt aspectele socioculturale ale romilor, conform cărora educația 
formală a copiilor nu este considerată importantă pentru dezvoltarea acestora, în special me-
nirea fetelor este să se căsătorească și să crească copii. Deși nu există multe studii care ar oferi 
date fezabile cu privire la situația curentă a accesului la educația de calitate al copiilor romi în 
plan național, în special în perioada pandemică, sursele existente, precum studiul sociologic de 
calitate Copiii romi și accesul lor la servicii: Evaluarea participativă a barierelor [77], realizat de UNI-
CEF Moldova, sau Raportul raportorului special pentru problemele minorităților, realizat în Republi-
ca Moldova în 2017 [79], prezintă accesul la educație în cazul acestor copii ca fiind una dintre 
problemele majore. Astfel, raportul sus-menționat estimează că 43% dintre copiii romi cu vârsta 
cuprinsă între 7 și 15 ani nu au fost niciodată înscriși la școală. Mai mult decât atât, studiul Ma-
nifestul femeilor rome [73] din 2019 prezintă că 22,8% dintre fetele și femeile rome respondente 
au studii doar până la 4 clase. 

Rata de participare la educație a copiilor romi este mult mai mică decât cea a copiilor altor mi-
norități etnice și această situație s-a agravat în perioada pandemiei. Astfel, conform Raportului 
anual consolidat al MECC pentru anul 2020 [44], din numărul total de 235 de copii care au 
abandonat școala în anul academic 2019/2020, 52 sunt copii de etnie romă; fapt care indică 
vulnerabilitatea acestui grup de copii. Această problemă este confirmată și de Raportul privind 
implementarea Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica 
Moldova pe anii 2016-2020 (aprobat prin HG nr. 734 din 09.06.2016) [34], elaborat de Agenția 
Relații Interetnice (ARI), care menționează că, deși, comparativ cu anul 2016, situația cu acce-
sul copiilor romi în instituțiile vizate s-a îmbunătățit semnificativ (de la cca 200 la 330 de copii, 
adică o creștere de 40% în 5 ani), totuși, anual, peste 200 de copii de etnie romă se află în risc 
de abandon școlar. 

Mai mult decât atât, conform reprezentanților ONG-ului Coaliția „Vocea Romilor”, în anul 2020, în 
unele comunități rome, cum ar fi satul Schinoasa, au fost monitorizați 44 de copii de etnie romă 

12 Conform publicației statistice „Copiii Moldovei”, numărul copiilor care s-au sinucis: 23 de copii în 2014 (4 fete și 
19 băieți), 12 copii în anul 2015 (4 fete și 8 băieți), 26 de copii în anul 2016 (7 fete și 19 băieți), 21 de copii în anul 
2017 (4 fete și 17 băieți), 13 în anul 2018 (4 fete, 9 băieți) și 12 copii în anul 2019 (4 fete și 8 băieți).

13 Anul 2015 – 998 de cazuri, anul 2016 – 941 de cazuri, anul 2017 – 798 de cazuri, anul 2018 – 688 de cazuri, anul 
2019 – 664 de cazuri.
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care, în perioada închiderii școlilor, nu au avut echipamentul necesar pentru a se conecta și parti-
cipa la lecțiile online, iar în alte comunități, precum orașul Edineț, „din cei 500 de copii de vârsta de 
7-15 ani, doar 23 au fost încadrați în procesul educațional” online, iar ceilalți „au fost copii hoinari” [3]. 

De asemenea, calitatea educației primite la distanță de către copiii romi în perioada dată se 
remarcă a fi una joasă, dat fiind faptul că „în majoritatea localităților monitorizate principalele 
obiecte la care profesorii au putut desfășura cât de cât, parțial, această educație au fost doar 
limba română și matematica”, deoarece profesorii nu au posedat competențele digitale necesare 
pentru a preda la distanță [3]. În acest context, pandemia de COVID-19 din anul 2020 a afectat 
accesul la educație al copiilor romi (inclusiv la distanță); acest insucces al sistemului educațio-
nal, potrivit Proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea programului pentru susținerea 
populației de etnie romă din Republica Moldova pe anii 2021-2025 [71] (propus pentru consultații 
publice), este, în majoritatea cazurilor, determinat de lipsa tehnicii de calcul necesare, a accesu-
lui la Internet, de neorganizarea orelor de meditație în instituțiile de învățământ, de înrăutățirea 
situației materiale a părinților etc. 

Aceste date sunt confirmate de Raportul de monitorizare al Planului de acțiune al Guvernului 
pentru susținerea populației de etnie romă (2016-2020), realizat în anul 2019 de Coaliţia „Vocea 
Romilor” cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dez-
voltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și 
Suedia [15], care menționează că mai mult de 50% din problemele cu care se confruntă romii în 
incluziunea lor socioeducativă rămân încă nerezolvate; și una dintre principalele probleme este 
accesul limitat al copiilor romi la educație de calitate. Printre cauzele care stau la baza acestei 
situații raportul menționează lipsa de interes a instituțiilor pentru acțiunile din plan, iar, în cazul 
unor APL, chiar necunoașterea existenței acestui plan. Instituțiile nu-și adaptează eforturile la 
nevoile și specificul comunităților de romi, iar o altă cauză importantă este lipsa de finanțări 
speciale pentru majoritatea acțiunilor. În consecință, instruirile, campaniile de informare și alte 
acțiuni adresate populației de etnie romă capătă un caracter general și nu mai păstrează axarea 
pe comunitatea romă, pentru care erau destinate în primă instanță. 

Cele menționate mai sus confirmă concluziile expuse în Observațiile finale pentru Republica 
Moldova ale Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului [16], Strategia națională de dezvol-
tare „Moldova 2030” și Studiul Consiliului Europei privind educația incluzivă în Europa și în 
Republica Moldova [66], care menționează că educația în Republica Moldova nu îndeplinește 
drepturile și nevoile de învățare și dezvoltare ale tuturor copiilor, inclusiv ale copiilor în situație 
de risc. Acest fapt a fost demonstrat și de rezultatele unei analize realizate de către autoarea 
acestui studiu în calitate de membru al echipei Fundației pentru Copii Pestalozzi din Moldova 
(PCF). Efectuată în martie-aprilie 2020 [67; 68], analiza a avut ca scop identificarea situației 
accesului la educația online de calitate asigurat copiilor din 20 de școli de cultură generală și 7 
centre de plasament partenere ale PCF din 11 raioane, în cadrul cărora își fac studiile 12.992 de 
copii, dintre care 120 sunt copii rămași fără îngrijire părintească și plasați în centre de plasament, 
442 sunt copii de părinți lucrători migranți și 150 de copii de etnie romă. Rezultatele analizei 
nevoilor au demonstrat că la începutul pandemiei:

● 550 de copii din ciclul primar, gimnazial și liceal din instituțiile partenere și mai mult de 
jumătate din copiii din centrele de plasament (55 de copii din 97) nu aveau acces la edu-
cația online, cel mai mulți fiind în școlile din raioanele Hâncești și Ungheni (vezi figura 2); 
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Figura 2. Ponderea elevilor din unele instituții de învățământ 
care nu au avut acces la educația online, în %

Sursă: PCF Partner Schools Needs to Provide Access to Quality Distance Learning for Children, 2020.

● printre cauzele principale identificate au fost lipsa echipamentului tehnic necesar și a 
conexiunii la internet de acasă sau din centrul de plasament și cunoștințele difitale insu-
ficiente ale părinților; 

● circa 6% din 908 profesori din 20 de școli partenere au raportat că au întâmpinat greutăți 
de a preda în mod regulat elevilor la distanță, din cauza lipsei de echipamente tehnice la 
domiciliu și/sau la școală și a faptului că nu dețin competențele digitale necesare pentru 
a organiza și desfășura lecțiile prin intermediul platformelor de conferințe de tip Zoom, 
Google Meet și pentru integrarea platformelor online în predare; 

● la rândul lor, cca 40% dintre educatorii din centrele de plasament, responsabili de 
organizarea lecțiilor online pentru copiii din plasament și de pregătirea temelor de 
acasă, au raportat că nu au putut să ofere sprijinul educațional necesar copiilor în 
timpul învățării online, deoarece nu au abilitățile digitale necesare și nu sunt suficient 
de competenți în materile școlare, în special pentru clasele gimnaziale, pentru a ajuta 
copiii să rezolve sarcinile de instruire fără explicarea conținuturilor noi de către profe-
sori (vezi figura 3). 

Conform ideilor prezentate în interviul cu reprezentanta organizației nonguvernamentale 
AO PRODOCS, care implementează proiecte de incluziune educațională pentru copiii din 
CP, la începutul perioadei pandemice, cea mai mare provocare pentru copiii din CP a fost 
legată de orarul instabil al lecțiilor online, la care copiii trebuiau să se adapteze, dat fiind 
faptul că „nimeni nu era pregătit și nu existau suficiente resurse pentru a-i ajuta pe copii să se 
integreze educațional. Angajații din CP au învățat odată cu copiii din CP să utilizeze platformele 
online. La început, în centru nu exista suficientă tehnică și [copiii] așteptau în rând accesul la 
telefoanele angajaților”. 

Rezultate similare au fost prezentate de studii recente realizate de UNICEF [78] și de Institutul 
de Politici Publice [14], care confirmă că accesul la educația online de calitate a fost limitată de 
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lipsa echipamentului necesar la domiciliu, iar școlile nu erau capabile să ofere sprijinul necesar 
copiilor de a utiliza calculatoarele existente din instituție, din cauza numărului limitat de calcu-
latoare disponibile, a stării lor, a sistemului de operare și a planificării logistice necesare pentru 
aceasta. Conform datelor BNS [13], în anul academic 2020/2021, școlile din toată țara sunt do-
tate cu 34.440 de calculatoare14, iar aproximativ 24.000 dintre acestea sunt vechi de peste 5 ani și 
trebuiau să fie înlocuite pentru a corespunde standardelor adoptate de MEC în 201515. Mai mult ca 
atât, din numărul total de tehnică de calcul, doar 49,63% de unități16 sunt utilizate de către elevi 
în scopuri academice, ceea ce reprezintă câte 20 elevi la o unitate. De asemenea, multe dintre 
aceste calculatoare sunt destinate și adaptate pentru utilizarea doar în clasă, și nu pentru a fi 
distribuite elevilor și profesorilor și utilizate în afara clasei, iar acordarea suportului IT și a altui 
tip de suport tehnic va fi dificilă [78]. Astfel, insituțiile de învățământ nu dispun de un număr 
suficent de calculatoare pentru elevi în scopul de a oferi acces la orele ținute în cadrul instituției 
sau, în special, online. 

În acest context, în scopul asigurării instituțiilor cu tehnică de calcul pentru organizarea învă-
țământului la distanță, Guvernul Republicii Moldova a alocat circa 20 de milioane de lei pentru 
procurarea echipamentelor necesare desfășurării calitative a procesului educațional. De aseme-
nea, organizațiile neguvernamentale, agenții economici, dar și partenerii strategici – Fundația 
Soros Moldova [46], Fundația pentru Copii „Pestalozzi” din Moldova [47], Parteneriatul Global 
pentru Educație, UNICEF Moldova [45], UNFPA, Orange, Moldcell, Moldtelecom – au acordat 
suport sistemului educațional, contribuind astfel la îmbunătățirea situației cadrelor didactice, 
precum și a unor copiii din familii dezavantajate. 

14 Cu cca 4 mii de calculatoare mai mult, comparativ cu 30.485 de calculatoare în anul academic 2018/2019.
15 Agenția de Guvernare Electronică (9 iunie 2020).
16 Conform datelor BNS din 2021, 17.093 de calculatoare sunt utilizate de către elevi în scopuri educaționale.

Figura 3. Modalități de interacțiune a cadrelor didactice cu elevii în perioada pandemică 

Sursă: PCF Partner Schools Needs to Provide Access to Quality Distance Learning for Children, 2020; PCF Results 

of the Placement Centers’ Needs Assessment to provide access and support to online education for children from 

PCs, 2020.
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În interviul cu secretarul de stat al MEC, Natalia Grîu, a fost menționat că în vederea asigu-
rării a 28 de mii de copii din familii social vulnerabile cu tehnică de calcul (10% din numărul 
total de circa 331.000 de copii din sistemul învățământului secundar general), care în pe-
rioada martie-mai 2020 au fost raportați de OLSDI-urile din țără ca fiind copii care nu au 
acces la tehnologii informaționale la domiciliu, în perioada pandemică Ministerul a acordat 
fonduri de 20 de milioane de lei pentru achiziționarea tehnicii de calcul și apoi, cu suportul 
Băncii Mondiale în valoare de 3,5 milioane de dolari și cu aportul financiar a 35 de APL-uri, 
a fost posibilă achiziționarea a 25 de mii de laptopuri pentru elevi [48]. Repartizarea cal-
culatoarelor s-a făcut conform Ordinului MECC nr. 379 din 09.04.2021 [65], emis în baza 
HG nr. 691 din 30.08.2021 [36], care propune un mecanism de distribuire a acestei tehnici 
prin acoperirea integrală a necesităților elevilor din ciclurile gimnazial și liceal și corespun-
zător numărului de necesități ale elevilor din ciclul primar din țară. Astfel, consiliile raionale/
municipale și OLSDI-urile vor monitoriza completarea datelor în SIME privind necesitățile 
elevilor și laptopurile repartizate în instituțiile de învățământ din subordine și vor asigu-
ra utilizarea laptopurilor de către elevi în scopuri educaționale. La rândul lor, conducătorii 
instituțiilor de învățământ vor asigura completarea datelor în SIME privind laptopurile re-
partizate instituțiilor și vor asigura utilizarea acestora în cadrul orelor. Prin acest mecanism 
laptopurile vor fi destinate nu pentru laboratorul de informatică, dar pentru elevi pentru a 
asigura accesul la studii atât în contextul desfășurării învățământului la distanță/online, cât 
în alte scopuri educaționale.

Conform Nataliei Grîu, „laptopurile achiziționate au fost distribuite local prin crearea unor așa-nu-
mite biblioteci locale mediatice în fiecare raion, la nivel de OLSDI, în fiecare din acestea fiind alocate 
300 de laptopuri, care vor fi oferite școlilor în funcție de destinație. Astfel, dacă școala Y este în loc-
kdown, atunci aceste laptopuri vor fi oferite la moment acestei școli. Adică, aceste laptopuri nu se dau 
în folosință cadrelor didactice, dar se utilizează la necesitate pentru copiii aflați în situație de risc”, 
care sunt identificați nominal în baza următorilor indicatori: 

a. copilul își face studiile la nivelul gimnazial sau liceal, 
b. provine dintr-o familie social vulnerabilă,
c. provine dintr-o familie cu mulți copii, 
d. are CES. 

Secretarul de stat menționează și faptul că „laptopurile achiziționate au fost oferite nominal co-
piilor din ciclul gimnazial și liceal, iar parcursul utilizării acestora este monitorizat prin intermediul 
SIME, astfel evitând utilizarea acestei tehnici în alte scopuri. Procesarea datelor cu privire la utiliza-
rea acestei tehnici va fi efectuată de SIME, și în cazul în care un raion le ține în stoc, fără a le utiliza, 
Ministerul poate identifica aceste cazuri”. 

Procurarea acestor laptopuri a permis Ministerului să dezvolte parteneriate cu operatorii de 
telecomunicație Orange Moldova și Moldcell, care au asigurat 3.000 de profesori cu câte 50 
GB trafic de Internet mobil gratuit, astfel oferind posibilitate cadrelor didactice care au avut 
acces limitat la Internet să poate organiza lecțiile online. Au fost organizate un șir de instruiri ale 
cadrelor didactice în format online, cu formatori locali și naționali. Pe site-ul MECC, precum și 
al Centrului Național de Inovații Digitale „Clasa Viitorului” au fost plasate materiale în ajutorul 
cadrelor didactice, utilizate pe larg de acestea în situația de criză [14]. 
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Mai mult ca atât, MECC, în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău și Direcția Generală 
Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău și cu sprijinul Fundației Soros Moldova și al 
altor parteneri strategici17, a creat o bibliotecă digitală – Educatieonline.md, care și-a propus, 
în perioada 2019-2021, să elaboreze și să publice pe platformă cca 4.500 de lecții video în lim-
bile română și rusă pentru elevii claselor I-XII, la toate disciplinele, inclusiv pentru profil real și 
umanist (pentru nivelul de învățământ general)18. Platforma conține suporturi didactice deschise 
(manuale digitale, prezentări și exerciții), destinate pentru a fi utilizate de cadrele didactice din 
învățământul general în predarea la distanță. 

În cadrul interviului realizat cu directorul adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport 
din municipiul Chișinău, Daniela Munca-Aftenev, care este și coordonatoarea proiectului Educație 
Online, am identificat că, potrivit datelor sondajului de opinie realizat online de echipa proiectului 
la nivel național cu 1.000 de respondenți, biblioteca digitală este utilizată de 44,8% de elevi din 
clasele I-XII, vorbitori de limbă română și rusă, 34,8% de părinți ai elevilor din ciclul primar, gim-
nazial și liceal și 20,4% de învățători de clasele primare și profesori de toate disciplinele școlare. 
Bibioteca are o acoperire de utilizare națională, însă este accesată cel mai des de către copiii, 
părinții și cadrele didactice din Chișinău și suburbiile acestuia, precum și din raioanele Anenii Noi, 
Drochia, Bălți, Comrat, Cahul, Hâncești, Ungheni, Orhei, Criuleni și Dondușeni. Profesorii, elevii și 
părinții pot avea „acces la conținuturile curriculare, prezentate într-o formă nouă, care le va per-
mite să urmeze programul educațional la distanță, accesând materialul didactic de pe platforma 
www.educatieonline.md, precum și având acces la lecțiile video, difuzate în rețeaua de televiziune 
națională”19. Conform datelor obținute de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din mun. 
Chișinău, în perioada anului 2020, lecțiile bibliotecii digitale Educație Online au fost difuzate la te-
leviziunile naționale din lista de parteneri media ai Direcției, 13 canale TV și prin intermediul a trei 
operatori de televiziune IPTV: Moldova 1, TV Găgăuzia, Moldova 2, TVR Moldova, Moldtelecom, 
StartNET ș.a.20; acest lucru a mărit accesibilitatea pentru copii, înclusiv din medii social dezavanta-
jate, la conținuturile video create în baza disciplinelor curriculare studiate. 

În cadrul interviului, secretarul de stat al MEC menționează că una dintre sarcinile importante 
pe care și le-a propus sistemul educațional a fost identificarea nevoilor cadrelor didactice în 
domeniul dezvoltării competențelor profesionale digitale și implementarea programului național 
de alfabetizare digitală a acestora, care s-a bazat pe conceptul de standarde digitale, elaborate 
de MEC în 2015 [56]. Astfel, 3.000 cadre didactice din țară au fost abilitate în integrarea plat-
formelor educaționale în procesul educațional, elaborarea de produse digitale educaționale și 
conceptualizarea lecțiilor în format digital, așa cum prevedea Metodologia privind continuarea la 
distanță a procesului educațional în condiții de carantină pentru instituțiile de învățământ primar, 
gimnazial și liceal [60], elaborată de MEC. Această inițiativă nu este suficientă însă pentru a aco-
peri nevoile tuturor cadrelor didactice din țară. 

17 Universitatea Tehnică a Moldovei, Emisiunea EduTolk, Crunchyroll, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul 
TIC și Academia de Inovare și Schimbare prin Educație.

18 http://educatieonline.md/About
19 Conform datelor platformei http://educatieonline.md/
20 Conform datelor obținute de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din mun. Chișinău, lecțiile de pe 

bibiotecă digitală au fost adițional difuzate la 13 canale TV, precum: Moldova 1, TV Găgăuzia, Moldova 2, TVR 
Moldova, RTR Moldova, Canal 2, Canal 3, Primul în Moldova, CTC Mega, NTV Moldova, Prime, Jurnal TV, TV 8, 
precum și la operatorii de televiziune IPTV: Moldtelecom, StartNet , ARAX.
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În acest context, datorită digitalizării infrastructurii instituțiilor educaționale și formării cadrelor 
didactice din instituțiile educaționale în domeniul alfabetizării digitale, numărul copiilor în situa-
ție vulnerabilă cu acces limitat la învățământul la distanță de calitate, după părerea secretarului 
de stat al MEC, în semestrul I, „a fost deja cu mult mai mic comparativ cu cel raportat în primăvara 
anului 2020”, iar lacunele academice ale copiilor din perioada lockdownului de la începutul pan-
demiei au fost recuperate de instituțiile educaționale prin intermediul planurilor de remediere 
academică a copiilor, elaborate la nivel de fiecare instituție în baza rezultatelor evaluării indivi-
dualizate ale acestora la toate disciplinele de la începutul noului an academic și „implementate 
sub diverse forme (suport individual, activități încadrate în orarul clasei etc.)“ până la 31 decembrie 
2020. Astfel, fiecare instituție organizează pentru elevi „activitățile de consolidare și aprofundare, 
iar după caz, de recuperare, a curricula disciplinare predate pe durata organizării învățământului la 
distanță, în funcție de autoevaluările și constatările instituțiilor” [58] cu privire la lacunele copiilor 
în materiile studiate, iar monitorizarea implementării calitative a acestor planuri de remediere 
revenind OLSDI-urilor. Drept urmare, acest lucru va reduce inegalitățile din procesul de învățare 
și va contribui la incluziunea socială și educațională a copiilor aflați în situații de risc în cadrul 
orelor predate în clasă sau online. Orele suplimentare în cadrul implementării acestor planuri de 
remediere au fost acoperite financiar de MEC. 

Conform secretarului de stat, Natalia Grîu, toate OLSDI-urile din țară au raportat că în cadrul 
instituțiilor educaționale, aflate sub subordonare, aceste planuri de recuperare pentru fiecare 
copil au fost realizate și elevii la finele semestrului I al anului academic 2020/2021 au putut 
să recupereze materia pentru fiecare disciplină, pe care au omis-o în timpul lockdown-ului din 
primăvara anului 2020. Totuși, în urma discuțiilor cu 20 de cadre didactice și manageriale șco-
lare, petrecută în septembrie 2021 în cadrul formării organizate de Fundația pentru Dezvoltare 
a Moldovei cu genericul „Mecanisme de asigurare a cooperării intersectoriale privind asistența 
copiilor, inclusiv a copiilor ai căror părinți sunt plecați peste hotare”, cu sprijinul financiar al Fun-
dației pentru Copii Pestalozzi, s-a constatat că în unele cazuri cadrele didactice nu știau despre 
existența planurilor de remediere, iar alții afirmau că aceste planuri au fost realizate doar formal, 
fără a avea un impact calitativ asupra performanței copilului. Aceste date au fost confirmate și 
de către 12 specialiști din cei 17 intervievați din 7 CP, care au menționând că în multe cazuri 
planurile de recuperare pentru copiii din CP erau întocmite doar pe hârtie, cadrul didactic nere-
ușind să abordeze toate temele propuse într-un mod diferențiat în timpul orelor, în special dacă 
acestea erau ținute la distanță. 

Astfel, deși au existat instrucțiuni ale MEC cu privire la monitorizarea organizării și implemen-
tării planurilor de recuperare de către OLSDI-uri la nivel de instituție, acestea nu au fost întot-
deauna puse în practică.
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2.2. Învățământul la distanță pentru copiii din centrele de plasament: 
între acces și calitate

Pornind de la ideea prezentată mai sus, care stăruie asupra faptului că copiii din centrele de 
plasament (CP) reprezintă unul dintre grupurile vulnerabile de copii în procesul învățământului 
la distanță, mi-am propus să analizez situația acestor copiii din perspectiva participării în cadrul 
învățământului la distanță. Această decizie a fost condiționată și de faptul că categoria dată 
întrunește majoritatea grupurilor de copii aflați în situație de risc, dat fiind faptul că acești copii 
se află în îngrijirea statului, din cauza că sunt victime ale violenţei, neglijării, exploatării sau trafi-
cului de persoane. Mai mult, din cauza experiențelor negative trăite în sânul familiilor lor, copiii 
din CP pot avea CES sau deficiențe de învățare, care, împreună cu traumatismele emoționale 
și psihologice, complică incluziunea socială și psihopedagogică a acestor copii în procesul de 
instruire la clasă sau la distanță. Acești copii au nevoie de o abordare psihopedagogică individu-
alizată în procesul educațional, solicitând o cooperare strânsă între cadrele didactice, cadrele de 
sprijin, psihologi, managerii școlari cu pedagogii sociali, psihologii, asistenții sociali și managerii 
din CP, în tutela și/sau supravegherea cărora copiii se află în perioada plasării în CP. Mai mult 
decât atât, din cauza că CP reprezintă un serviciu social specializat, care se află în subordinea 
MMPS și este finanțat de DASPF sau APL, accesul la educație al copiilor din CP este condiționat 
de colaborarea autorităților centrale și locale, precum și a instituțiilor din domeniul educației și 
al protecției sociale a copilului. 

Activitatea CP este fundamentată de Legea asistenței sociale, nr. 547 din 25.12.2003 [39], 
prin prevederile art. 12 din Legea nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecția specială a copiilor 
aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți [40] și prin HG nr. 591 din 24.07.2017 
[37], care reglementează organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de plasament 
pentru copiii separați de părinți, de urgență (timp de 72 ore în cazul în care viaţa şi sănătatea 
copilului se află în pericol iminent) sau planificat (pentru o perioadă mai îndelungată) pentru 
copiii separați de părinți, în baza standardelor minime de calitate, precum accesibilitatea servi-
ciului acordat, abordarea individualizată și multidisciplinară, participarea copiilor la planificare 
a activităților și la evaluare a calității serviciului prestat, educația ș.a. Astfel, în baza unui plan 
individual de asistență socială și psihopedagică, personalul specializat al centrului (psiholog, 
asistent social, pedagog social, educator) facilitează accesul copiilor la instruire şi educaţie în 
instituţiile de învăţământ din comunitate și le oferă suport la pregătirea temelor, la activităţile 
destinate să dezvolte capacitatea de a fi independent în viaţa cotidiană, precum şi susţinere în 
dezvoltarea cognitivă şi afectivă, în colaborare cu instituția de învățământ, unde copiii își fac 
studiile, participând la ședințele cu părinții și la activitățile extrașcolare desfășurate în cadrul 
instituției de învățământ.

Cercetările statistice anuale ale MMPS, nr. 103A, pentru anii 2017 [49], 2018 [50] 2019 [51] 
și 2020 [52] cu privire la copiii în plasament de tip rezidențial au arătat că în perioada anilor 
pandemici 2019-2020, din cauza expunerii la diverse forme de violență și neglijare din partea 
părinților sau a reprezentanților legali, numărul copiilor de vârstă școlară, cuprinsă între 7 și 17 
ani, care au fost plasați în plasament de urgență și în plasament planificat în instituții rezidenți-
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ale, inclusiv în CP, a constituit 1.798 de persoane21; cu 110 copii mai mult decât copiii raportați 
în perioada anilor 2017-201822. 

Figura 4. Numărul copiilor cu vârstă de 7-17 ani plasați în plasament urgent sau 
planificat în instituții rezidențiale, pe ani

Sursă: Cercetările statistice anuale ale MMPS, nr. 103A, pentru anii 2017, 2018, 2019 și 2020.

La finele anului 2020, din numărul total de 7.190 de copii de vârstă școlară aflați în situații de 
risc, 6.135 de copii au fost supuși violenței (fizică, sexuală, psihologică, spirituală, economică) 
și neglijării (alimentară, vestimentară, a igienei, medicală, educațională, emoțională, în suprave-
ghere)23; numărul cazurilor de neglijare educațională constituind 1.146 de copii. Drept urmare, 
24.037 de copii de vârstă școlară (7-17 ani)24 au fost separați de părinți și plasați în sistemul de 
protecție rezidențial, inclusiv în CP. La finele anului 2020, din 467 de copii plasați în CP, 350 erau 
copii de vârstă școlară, printre care 20 copii cu dizabilități [52]. 

Analiza chestionarelor online realizate cu 53 de copii din instituții rezidențiale și 17 lucrători ai 
CP din 7 comunități (Hîncești, Călărași, Ștefan Vodă, Onești, Telenești, Drochia și Anenii Noi) 
au arătat că în perioada pandemică copiii din CP care au CES și cei cu deficiențe de învățare au 
întâmpinat cele mai mari greutăți în procesul de instruire la distanță (vezi figura 5). Aceasta se 
datorează faptului că acești copii au nevoie cel mai mult de suport educațional din partea cadre-

21 Din 1.798 de copii, 987 de copii au fost plasați în anul 2019 și 811 de copii în anul 2020. 
22 1.688 de copii au fost plasați în instituții rezidențiale, dintre care 624 în anul 2017 și 1.064 în anul 2018.
23 Conform Cercetării statistice anuale nr. 103A „Copiii în sistemul rezidențial”, anul 2020, realizată de BNS și MMPS, 

din numărul total de copii supuși violenței în anul 2020, au fost supuși violenței fizice 529 de copii, violenței 
sexuale – 46 de copii, violenței psihologice – 212 copii, violenței spirituale – 39 de copii și violenței economice 
– 50 de copii. Din numărul total de copii neglijați, 2.491 de copii au fost supuși neglijării alimentare, 2.368 de 
copii – neglijării vestimentare, 2.854 de copii – neglijării igienei, 555 de copii – neglijării medicale, 1.146 de copii – 
neglijării educaționale, 757 de copii – neglijării emoționale și 1598 de copii – neglijării în supraveghere.

24 Dintre aceștia, 19.223 de copii de 7-15 ani și 4.814 de copii de 16-17 ani (elevi ai claselor 10-11). 
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lor didactice, care râmâne precar în cadrul orelor ținute la distanță. În viziunea educatorilor din 
CP, acești copii, după profilul lor psihologic, „întâmpină dificultăți de concentrare, atenție, analiză și 
sinteză a informațiilor obținute la ore în regim normal, care devin mai accentuate în perioada învățării 
de la distanță. Este obositor pentru copii să fie atenți pentru un timp mai îndelungat la ecran/dispozi-
tiv de orice gen, iar productivitatea muncii, calitatea mesajelor procesate de către majoritatea elevilor 
scade“ substanțial la acești copii. Astfel, acești copii au dificultăți de concentrare la materialul 
prezentat online de către profesor, le vine greu să termine o sarcină în lipsa unui model oferit de 
către profesor în fața elevului și, de asemenea, au posibilități limitate de a interacționa cu colegii 
pentru a conlucra asupra unei sarcini comune. În acest context, organizarea învățământului la 
distanță pentru copiii din CP este o provocare pentru cadrele didactice, care trebuie să-și dez-
volte nu numai competențele digitale, ci și cele profesionale. 

Figura 5. Ponderea copiilor din centrele de plasament care au întâmpinat cele mai mari dificultăți în 
cadrul învățământului de la distanță 

Sursă: Date colectate de autor. 

Rezultatele chestionarelor, de asemenea, arată că procesul educațional la distanță în peri-
oada pandemică a fost organizat preponderent în mod hibrid/mixt (62,3%), prin intermediul 
platformelor de comunicare virtuală Google Meet (60,4%), Zoom (49,1%) și Viber (39,6%). 
Conținuturile noi au fost predate de către cadrele didactice mai mult într-un mod tradițio-
nal, în cadrul căruia profesorul oferă informații cu privire la temele noi, iar elevii învață mai 
mult de sine stătător.

Un copil din CP relatează că la lecții „profesorii permanent parcă se grăbeau, nu reușeam nici-
odată să întrebăm ceea ce nu am înțeles la predarea temei noi”. Mai mulți copii menționează că 
experiența lor de învățare la distanță au fost complicată, au reușit să învețe datorită sprijinu-
lui pedagogului de la CP, care îi ajuta pe fiecare să înțeleagă temele noi și să le pregătească 
corect.
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Unele greutăți le-am întâmpinat la matematică, mai greu înțelegi materialul la distanță; 
la limba rusă nu m-am descurcat decât cu sprijin din partea pedagogului din CP, chiar și 
în timpul lecției aveam nevoie să fie lângă mine să mă ajute la pronunția cuvintelor, la 
tradus.

 (Elev, CP din Anenii Noi)

În unele cazuri, în cadrul orelor online, profesorii încercau să simplifice sarcinile de instruire 
pentru copiii din CP în cazul în care aceștia întâmpinau dificultăți în înțelegerea și însușirea 
conținuturilor noi (37,7%). Totuși, în multe situații de instruire copii nu au primit suportul indivi-
dualizat necesar din partea profesorului; lucru îngreunat și de problemele tehnice care se iscau 
(conexiune la internet slabă, deconectarea sunetului, a camerei web etc.). Din cauza că lecțiile 
online erau mai puțin interactive, fără sarcini de învățare în pereche sau echipă, de multe ori 
copiii din CP nu reușeau să înțeleagă și să însușească materia. Din acest motiv, 9 din 17 respon-
denți specialiști care activează în CP (cca 53%) consideră că orele online pentru copiii din CP au 
fost puțin eficiente în ce privește asimilarea cunoștințelor noi și dezvoltarea unor competențe 
sociale și academice (vezi figura 6). 

Figura 6. Opiniile specialiștilor din CP privind eficiența lecțiilor online

Sursă: Date colectate de autor. 

După părerea specialiștilor din CP, în cadrul lecțiilor online „copiii nu erau atenți la ceea ce spune 
profesorul, erau sustrași de alți copii din centru și nu aveau contact direct cu profesorul”, iar „la ob-
servațiile profesorului puteau să închidă calculatorul”. Cadrele didactice nu reușeau să organizeze 
lecțiile într-un mod diferențiat și individualizat pentru copii, luând în considerare nevoile aces-
tora și profilul lor psihopedagogic, din cauza cunoștințelor insuficiente în domeniul incluziunii 
digitale a copiilor. Din acest motiv, copiii câteodată pierdeau motivația și interesul de a participa 
la ore și, la final, au avut rezultate doar datorită monitorizării din partea pedagogilor sociali din 
CP în parteneriat cu diriginții de clase. După părerea directorului CP „Brândușa” din or. Hîn-
cești, lucrurile erau mai complicate pentru unii copii, care, de exemplu, fiind separați de familia 
abuzivă, nu aveau abilități de învățare, competențe sociale sau digitale. Acești copii primeau 
sprijinul psihopedagogic din partea psihologului din CP și, în cazul în care era cu CES sau avea 
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deficiențe de învățare, din partea cadrului de sprijin de la centrul de resurse din școală. În peri-
oada pandemică, asistența psihopedagogică oferită online, când copiii se aflau în carantină,   era 
ineficientă din motivul particularităților de dezvoltare psihoemoțională. În acest caz, suportul 
psihopedagogic era preluat de către personalul specializat din CP, fie pedagog social, educator, 
psiholog sau asistent social, care poate fi puțin la număr pentru a asigura suportul necesar. 
Astfel, conform Raportului DASPF pentru anul 2019 [23], în CP Temporar „Brândușa” din or. 
Hîncești au activat trei specialiști din 12 unități de personal specializat ale centrului − pedagog 
social (1,0 post), asistent social (0,25 post), psiholog/psihopedagog (1,0 post) −, care au oferit 
suport social, psihologic și educațional pentru maximum 26 de copii aflați în situație de risc. Însă, 
de cele mai dese ori, personalul specializat nu dispune de o pregătire specializată în domeniul 
incluziunii copiilor. Dacă în cazul cadrelor didactice, cadrelor de sprijin și psihologilor din școli, 
aceștia au primit instruire, organizată de MEC, CRAP, OLSDI, în domeniul educației digitale și 
al asistenței psihologice la distanță ș.a. în perioada pandemică, atunci în cazul cadrelor din CP, 
care se află în subordinea MMPS, acestea nu au beneficiat de formări profesionale oferite de 
organele de asistență socială teritorială, cum este DASPF. Mai mult decât atât, pentru a face față 
nevoilor psihopedagogice ale copiilor în perioada pandemică, personalul CP, de cele mai dese 
ori, se autoinstruia din resursele disponibile online, din schimb de cunoștințe și bune practici cu 
alți specialiști din domeniu sau prin participări la formări organizate de ONG-uri din domeniul 
educației incluzive, cum ar fi Fundația pentru Copii Pestalozzi și AO PRODOCS. 

Printre greutățile pe care copiii din CP le-au întâmpinat în procesul învățământului la distanță 
este faptul că CP nu sunt dotate cu echipament suficient pentru ca fiecare copil să aibă acces 
la acestea pentru a participa la orele online sau a pregăti temele (de obicei 1 laptop la 5 copii). 
Acest lucru se explică prin faptul că, conform cadrului legal, problemele legate de educația co-
piilor din CP sunt coordonate de MMPS, și nu de MEC. Din acest motiv, CP nu poate beneficia 
de tehnica de calcul din bibliotecile locale mediatice, create de MEC în fiecare raion. Unica 
oportunitate de obținere a tehnicii de calcul în perioada pandemiei pentru copiii din CP au fost 
donațiile oferite de către partenerii strategici și ONG-urile din domeniul protecției sociale și al 
educației incluzive pentru unele CP din țară, datorită participării acestora la proiecte naționale 
sau internaționale. Astfel, problema asigurării CP cu echipament tehnic persistă, dat fiind faptul 
că la moment, chiar și după dotarea cu câteva laptopuri din partea acestor ONG-uri, numărul 
copiilor din plasament este mai mare decât numărul de laptopuri (de exemplu 5 copii la 1 laptop). 

O altă dificultate identificată de către copii este faptul că copiii din CP nu au primit niciun sprijin 
din partea părinților sau rudelor în procesul de învățare online, părinți care, de cele mai dese 
ori, sunt din medii vulnerabile, au un mod de viață de risc (consumă alcool, droguri, sunt violenți 
s.a.) sau pot fi decăzuți din drepturile părintești. În acest context, grija cea mai mare a copiilor 
este că, după reîntregirea cu familia lor, ei nu vor primi suportul educațional necesar din partea 
părinților sau tutorilor. 

După ce voi fi reintegrată în familie, ar fi de dorit, în primul rând, din cele necesare să 
avem haine, rechizite, produse pentru igienă personală și măcar un telefon, la care să pot 
conecta la lecțiile online. La centru am tot ce-mi trebuie, mi-aș dori și în continuare, după 
plasament, să am cele necesare. Altfel, îmi va fi foarte greu să învăț și să îmi pregătesc 
temele.

 (Elevă, CP din Ștefan Vodă)
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Această dificultate este văzută și de către cca 53% din personalul CP (vezi figura 5), care consi-
deră că după reintegrarea în familie, copilul poate fi lipsit de condițiile necesare pentru a conti-
nua studiile la distanță (laptop, Internet, părinți capabili să ofere sprijinul necesar). În acest sens, 
„o bună organizare a procesului educațional la distanță” după plasament va ajuta copilul „să aibă o 
stimă de sine ridicată, să fie sigur pe sine că poate să însușească și că nu e diferit de alții în planul de 
a avea cele necesare”. 

În acest context, rămâne în responsabilitatea CP să colaboreze cu părinții în vederea sensibili-
zării și capacitării acestora în domeniul oferirii suportului educațional și psihoemoțional necesar 
copilului după reintegrarea sa în familie – activități pe care CP le poate realiza doar în perioada 
aflării copilul în CP, dar nu și după. De cele mai dese ori, din lipsa competențelor profesionale 
în domeniul educației parentale a personalului CP , ședințele cu părinții au aspect de sesiuni de 
sensibilizare și nu sunt suficiente pentru formarea abilităților parentale ale părinților copiilor din 
CP. Un suport imens în acest context a fost oferit pentru CP-urile din 7 comunități de proiectul 
„De la vulnerabilitate la incluziune”, implementat de AO PRODOCS cu sprijinul Fundației pentru 
Copii Pestalozzi, care a oferit nu doar donații de echipament tehnic, necesar pentru a asigura ac-
cesul copiilor din CP la învățământul la distanță, ci și un program de dezvoltare a competențelor 
parentale ale părinților sau tutorilor copiilor din CP.

Cu părinții/rudele, familia extinsă am realizat activități de menținere a relațiilor de ru-
denie, suport informațional, sesiuni tematice. Au fost posibile și vizite la domiciliu prin 
intermediul proiectului minunat «De la vulnerabilitate la incluziune», câțiva copii au mers 
în vacanța de iarnă și s-au bucurat de timpul petrecut aläturi de cei dragi. Tot în timpul 
lucrului cu familia a fost organizată o întâlnire de suflet a unei beneficiare cu tatăl bio-
logic, pe care nu l-a văzut niciodată, emoțiile au fost de nedescris; după care relațiile au 
devenit stabile, familia tatălui menține relațiile cu beneficiara.

 (Pedagog, CP din Telenești)

Este de menționat și faptul că în perioada pandemică administrația instituțiilor educaționale nu 
a implicat managerii din CP în procesul de luare a deciziilor cu privire la educația copiilor din 
instituțiile de învățământ; decizii care, după părerea directorului CP „Brândușa” din or. Hîncești, 
nu au luat în considerare întodeauna nevoile și particularitățile de dezvoltare psihopedagogică a 
copiilor din CP. Acest lucru a fost unul din motivele care au contribuit la întâmpinarea greutăților 
de incluziune socioeducațională de către copiii din CP în cadrul orelor online. 

Analiza realizată mai sus a permis formularea următoarelor CONCLUZII.

POLITICILE EDUCAȚIONALE FAȚĂ DE COPII 
	Politicile educaționale au fot adaptate la condițiile și cerințele actuale, impuse de situația pandemică. 

Au fost elaborate noi regulamente, metodologii, intrucțiuni, valoricând resursele umane și financiare 
existente ale sistemului.

	Politicile educaționale adaptate și-au propus: 
	dotarea insitutuțiilor cu tehnică de calcul, în baza necesităților insituției, 
	asigurarea accesului la învățământul la distanță pentru fiecare elev, 
	abilitarea cadrelor didactice în domeniul competențelor digitale, 
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	asigurarea asistenței psihologice la distanță de calitate pentru copii, cadre didactice, părinți în 
perioada pandemică, 

	recuperarea lacunelor academice și dezvoltarea multilaterală în procesul educațional la distanță prin 
descentralizarea deciziilor de la nivel central la nivel local și valorificarea la maximum a resurselor 
existente din sistem și în afara sistemului educațional și a accesului tututor copiilor.

	Accesul la educația online de calitate a fost limitat de lipsa echipamentului necesar la domiciliu, iar 
școlile nu erau capabile să ofere sprijinul necesar copiilor de a utiliza calculatoarele existente din 
instituție, din cauza numărului limitat de calculatoare disponibile, a stării lor, a sistemului de operare 
și a planificării logistice necesare pentru aceasta. 

	Aproximativ 24.000 din 34.440 de calculatoare cu care sunt dotate școlile în 2020 sunt vechi de 
peste 5 ani și trebuiau înlocuite pentru a corespunde standardelor adoptate de MEC. 

	Doar 49,63% dintre calculatoarele școlilor sunt utilizate de către elevi în scopuri academice, 
reprezentând 20 de elevi la o unitate, ceea ce este insuficient pentru a avea acces și a participa activ 
la educația online. 

	În perioada martie-mai 2019, circa 6% din 908 profesori din 20 de școli au raportat că au 
întâmpinat greutăți de a preda în mod regulat elevilor la distanță, din cauza lipsei de echipamente 
tehnice la domiciliu sau la școală și a faptului că nu dețin competențele digitale necesare pentru a 
organiza și desfășura lecțiile sale prin intermediul platformelor online.

25

COPIII AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC ȘI PROBLEMELE LOR ÎN PERIOADA PANDEMICĂ 
	Copiii aflați în situație de risc sunt copii care sunt supuși violenței; sunt neglijați; copii care sunt 

lipsiți de îngrijire și supraveghere din partea părinților din cauza absenței acestora de la domiciliu 
din motive necunoscute; sunt orfani; trăiesc în stradă, au fugit ori au fost alungați de acasă; copii 
abandonați de către părinți sau ai căror părinți refuză să-și exercite obligațiile părintești privind 
creșterea și îngrijirea lor ș.a.

	În 2020, numărul copiilor supuși violenței a constituit 755 de copii, 8,6 mii de copii au fost neglijați 
și 1150 de copii au rămas fără ocrotire părintească, majoritatea fiind de vârstă școlară (7-17 ani) 
(67,8%)25 și din mediul rural (69,5%). 

	Dintre acești copii, 642 de fete și băieți au fost instituționalizați în instituții rezidențiale, precum 
centrele de plasament, care își asumă responsabilitatea să ofere protecție socială copiilor, inclusiv 
acces la educație de calitate.

	28 de mii de copii din familii social vulnerabile au fost raportați de OLSDI-urile din țără ca fiind copii 
care nu au acces la tehnologii informaționale la domiciliu și nu pot participa la educația online, ceea 
ce reprezintă 10% din numărul total de circa 300.000 de copii din sistemul învățământului secundar 
general. 

	În perioada pandemică, printre grupurile de copii care au întâmpinat cele mai mari dificultăți în cadrul 
orelor online se regăsesc copiii din familii economic dezavantajate (33,3%) și social vulnerabile cu 
părinți consumatori de alcool și/sau de droguri (25%), copiii cu deficiențe de învățare (31,94%), copiii 
aflați în grija buneilor /sau a rudelor, ai căror părinți sunt plecați peste hotare (31,9%), copiii cu CES 
(23,6%) și copiii din CP (22,2%) ș.a.

	550 din respondenți care sunt copii din ciclul primar, gimnazial și liceal aflați în situație de risc și mai 
mult de jumătate din copiii din centrele de plasament (55 de copii din 97) nu aveau acces la educația 
online.

	Inegalitățile dintre mediul rural și urban ce solicită implicarea copiilor în munca pe câmp sau acasă 
cauzează creșterea riscului eșecului școlar la acești copii, al abandonului școlar, al comportamentului 
deviant și delincvent.

	În 2020, au fost înregistrate 235 de cazuri de abandon școlar, 97 de tentative de suicid și 1.137 de 
copii au comis acte de huliganism, jafuri, vătămări corporale, distrugeri de bunuri ș.a. (copii cu vârsta 
de 16-18 ani). Anual, peste 200 de copii de etnie romă prezintă risc de abandon școlar. 

	Printre cauzele care stau la baza problemelor legate de accesul copiilor în situație de risc, în special 
al copiilor de etnie romă, este lipsa de interes a instituțiilor statului și locale pentru acțiunile din 
planurile de acțiune ale Guvernului, iar în cazul unor APL chiar necunoașterea existenței acestor 
planuri. Instituțiile nu-și adaptează eforturile la nevoile și specificul comunităților de romi, iar o altă 
cauză importantă este lipsa de finanțări speciale pentru majoritatea acțiunilor.

25 Dintre care, 54,9% sunt copii cu vârsta de 7-15 ani și 12,09% sunt copii de 16-17 ani. 
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RĂSPUNSUL SISTEMULUI EDUCAȚIONAL LA SITUAȚIA DE PANDEMIE
	În perioada pandemică, datorită fondurilor de stat alocate de MEC (20 de milioane de lei) pentru 

achiziționarea tehnicii de calcul, suportului Băncii Mondiale (3,5 milioane de dolari) și aportului 
financiar a 35 de APL-uri, a fost posibilă achiziționarea a 25 de mii de laptopuri pentru elevi.

	Repartizarea calculatoarelor s-a făcut prin intermediul unui mecanism al MEC de distribuire a acestei 
tehnici în baza criterilor de vulnerabilitate a elevilor din gimnaziu și liceu, precum: provine dintr-o 
familie social vulnerabilă, provine dintr-o familie cu mulți copii, are CES. 

	MEC a dezvoltat parteneriate cu operatorii de telecomunicație Orange Moldova și Moldcell, care au 
asigurat 3.000 de profesori cu câte 50 GB trafic de internet mobil gratuit, astfel oferind posibilitate 
cadrelor didactice cu acces limitat la internet să țină lecțiile online pentru copii.

	Au fost organizate un șir de formări ale cadrelor didactice în format online, unde s-au implicat 
formatori locali și naționali, și au fost plasate materiale în ajutorul cadrelor didactice pe site-ul MEC 
și pe site-ul Centrului Național de Inovații Digitale „Clasa Viitorului”.

	A fost creată biblioteca digitală Educatieonline.md, care cuprinde cca 4.500 de lecții video în limbile 
română și rusă pentru elevii claselor I-XII, la toate disciplinele, difuzate în timpul pandemiei prin 
intermediul canalelor de televiziune naționale și prin intermediul operatorilor de televiziune IPTV, 
pentru a oferi acces la conținuturile curriculare ale disciplinelor școlare pentru copiii din familii social 
vulnerabile care nu au la domiciliu tehnică de calcul, dar au televizor.

	3.000 de cadre didactice au fost instruite de MEC în parteneriat cu Clasa Digitală cu privire la 
integrarea platformelor educaționale în procesul educațional, elaborarea de produse digitale 
educaționale și conceptualizarea lecțiilor în format digital. Această inițiativă nu este suficientă însă 
pentru a acoperi nevoile tuturor cadrelor didactice din țară. 

	Planurile de remediere academică a copiilor, elaborate de fiecare instituție la toate disciplinele și 
implementate sub diverse forme (suport individual, activități încadrate în orarul clasei etc.), de multe 
ori, nu au fost implementate calitativ de către cadrele de didactice din cauza mecanismului ineficent 
de monitorizare de către instituție, a programului încărcat al cadrelor didactice și a competențelor 
limitate ale acestora cu privire la instruirea diferențiată a copiilor în cadrul orelor online. 

SITUAȚIA COPIILOR VULNERABILI LUAȚI ÎN INGRIJIREA STATULUI ÎN CP
	În perioada pandemică, administrația instituțiilor educaționale nu i-a implicat pe managerii centrelor 

de plasament în procesul de luare a deciziilor cu privire la educația copiilor din instituțiile de 
învățământ; acest lucru a contribuit la întâmpinarea greutăților de încluziune socioeducațională de 
către copiii din CP în cadrul învățării la distanță.

	Categoria de copii din CP include majoritatea grupurilor de copii aflați în situație de risc. Acești copii 
se află în îngrijirea statului din cauza că sunt victime ale violenţei, neglijării, exploatării sau traficului, 
provin din familii cu părinți consumatori de alcool sau/și droguri, pot avea CES sau deficiențe de 
învățare, care necesită o abordare psihopedagogică individualizată în procesul educațional din 
partea școlii și a CP. 

	Copiii din CP au dificultăți de concentrare la materialul prezentat online de profesor, lor le vine 
greu să execute o sarcină în lipsa unui model oferit de profesor în fața elevului și, de asemenea, au 
posibilități limitate de a interacționa cu colegii pentru a lucra la sarcini comune.

	Învățarea la distanță, în perioada pandemică, a fost organizată preponderent în mod hibrid/mixt, prin 
intermediul platformelor de comunicare virtuală Google Meet, Zoom și Viber, iar conținuturile noi 
au fost predate de cadrele didactice mai mult în mod tradițional, când profesorul oferă informații cu 
privire la temele noi, iar elevii învață mai mult de sine stătător.

	Deși, în unele cazuri, în cadrul orelor online, profesorii încercau să simplifice sarcinile de instruire 
pentru copiii din CP, totuși, în multe situații de instruire, copii nu au primit suportul individualizat 
necesar din partea profesorului; lucru îngreunat și de problemele tehnice care se iscau în timpul 
activităților online (internet slab, deconectarea sunetului, a camerei web etc.).

	9 din 17 specialiști din CP, care au răspuns la chestionar, consideră că orele online au fost puțin 
eficiente pentru copiii din CP în ce privește asimilarea cunoștințelor noi și dezvoltarea noilor 
competențe sociale și academice, deoarece profesorii nu reușeau să organizeze lecțiile într-un 
mod diferențiat și individualizat pentru copii, luând în considerare nevoile acestora și profilul lor 
psihopedagogic. Acest lucru se datorează faptului că, de cele mai multe ori, cadrele didactice nu 
posedă cunoștințele necesare pentru a asigura incluziunea fiecărui copil aflat în situație de risc în 
cadrul orelor la distanță. 
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	În perioada carantinei, asistența psihopedagogică acordată la distanță copiilor din CP cu CES sau cu 
deficiențe de învățare era ineficientă, din motivul particularităților de dezvoltare psihoemoțională 
ale copiilor și al nevoii acestora de a interaționa fizic cu psihologul sau cadrul de sprijin din centrul 
de resurse din școală. 

	Personalul din CP, responsabil pentru suportul educațional, psihologic și social, nu a beneficiat de 
formările profesionale organizate de MEC, CRAP sau OLSDI în domeniul dezvoltării competențelor 
digitale și de asistență psihopedagogică acordată copiilor în perioada pandemică, din motivul că 
CP sunt în subordinea MMPS, iar organele de resort responsabile din localitate, cum este Direcția 
Asistență Socială și Protecția Familiei, nu au organizat formări pentru personalul dat.

	CP nu sunt dotate cu echipament suficient pentru ca fiecare copil să aibă acces la acestea pentru a 
participa la orele online sau a pregăti temele (1 laptop la 5 copii). Acest lucru se explică prin faptul 
că, conform cadrului legal, problemele legate de educația copiilor din CP sunt coordonate de MMPS, 
și nu de MEC. Din acest motiv, CP nu poate beneficia de tehnica de calcul din bibliotecile mediatice, 
create de MEC în fiecare raion, în scopul asigurării accesului tuturor copiilor din CP la învățământ la 
distanță de calitate.

	După reintregirea cu familia biologică, copiii din CP nu pot să primească suportul educațional 
necesar, care va facilita incluziunea lor în viața școlară, din partea părinților sau tutorilor, din motiv 
că planul de reintegrare a copilului în familie presupune doar asigurarea de către părinți a indicilor 
de bunăstare pentru copil, de exemplu spațiul de învățare, dar nu presupune și pregătirea calitativă 
a părinților în vederea asigurării sprijinului educațional necesar postplasament. 

	Specialiștii din CP, responsabili să pregătească părinții pentru reintegrarea copiilor în familii, nu 
posedă competențe profesionale în domeniul educației parentale. Din acest motiv, ședințele cu 
părinții au aspect de sesiuni de sensibilizare, ceea ce nu este suficient pentru formarea abilităților 
parentale ale părinților copiilor din CP.

	În special în cazul copiilor social vulnerabili din CP, accesul acestora la învățământul la distanță de 
calitate nu este asigurat în mod suficient de stat, dat fiind faptul că asigurarea solicită o colaborare 
intersectorială eficientă și constructivă a sistemelor de protecție socială, în îngrijirea cărora acești 
copii se află, cu sistemul educațional.
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CAPITOLUL 3
PROBLEMA ACCESULUI LA EDUCAȚIA DE CALITATE AL 

COPIILOR DIN CENTRELE DE PLASAMENT – UN ECHILIBRU 
AL IMPLEMENTĂRII  POLITICILOR EDUCAȚIONALE ȘI  DE 

PROTECȚIE SOCIALĂ A COPILULUI

Pandemia de COVID-19 a scos la iveală inegalitățile existente din societate, iar oferirea 
unor șanse egale pentru toți, în special pentru copii, devine o provocare pentru toate țările 
lumii, inclusiv Republica Moldova. Una din cele mai mari probleme constă în asigurarea ac-
cesului egal la educație pentru copii în condițiile în care educația s-a transferat din clasă în 
mediul online, iar situația economică, socială, statutul și capitalul sociocultural al copiilor și 
al familiilor acestora determină participarea copiilor la studiile la distanță. Limitarea acce-
sului la educația online, de cele mai dese ori, duce la eșecul școlar al copilului, absenteism 
și abandon. Soluționarea acestei probleme nu presupune doar responsabilizarea unuia sau 
altui sistem din stat, dar implică o analiză holistică a problemelor, care ar permite o colabo-
rare intersectorială de durată între educație, asistență socială, administrația publică locală, 
medicină și alte domenii. 

Iată de ce, analiza documentelor de politici naționale în domeniul asigurării accesului copi-
ilor aflați în situație de risc la învățământul la distanță de calitate nu va ține doar de analiza 
documentelor de politici educaționale aparte, dar și de analiza documentelor care vizează 
colaborarea intersectorială între educație și alte segmente, precum protecția socială a co-
pilului. 

3.1. Constatările analizei politicilor educaționale și de protecție socială 
din perspectiva accesului copiilor din centrele de plasament la educația 
la distanță de calitate 

Analiza documentelor de politici educaționale și de protecție socială a arătat că în plan național, 
cadrul legal și normativ ce reglementează învățarea la distanță în învățământul secundar general 
este armonizat cu prevederile politicilor educaționale europene și clarifică principiile și condițiile 
de organizare a formelor de învățare la distanță sincronă, asincronă sau/și mixtă, în contextul 
responsabilizarii fiecărui actor educațional implicat în organizarea și/sau implementarea acestor 
forme de învățare în perioada de criză sanitară pentru toți copiii, inclusiv cei cu CES și cei din 
familii social vulnerabile. 

De asemenea, analiza dată a identificat un șir de constatări cu privire la accesul copiilor din CP 
la educația online de calitate, pe care le prezentâm în tabelul de mai jos (vezi tabelul 1). 



PI
SA

 2
01

8

40 OLGA MOROZAN

PO
LI

TI
CI

  
ED

U
CA

ȚI
O

N
AL

E

Tabelul 1. Constătări ale analizei politilor educaționale și de protecție socială din perspectiva asigurării 
accesului la educația de calitate pentru copiii din CP în perioada pandemică 

Politici educaționale Constatări
Codul Educației [41] 	Învățământul la distanță a depășit limitele articolelor 27, 29 

și 31 ale Codului Educației, dat fiind faptul că nu este doar 
una dintre formele posibile de organizare a învățământului 
primar, gimnazial și liceal pentru persoanele cu dificultăți de 
învățare, cauzate de dizabilități, dar o formă alternativă de 
serviciu educațional, în cadrul căreia se asigură realizarea 
procesului educațional, prin intermediul diverselor 
instrumente și tehnologii inovaționale de comunicare la 
distanță, pentru toți copiii, inclusiv pentru cei care provin 
din medii social vulnerabile, care își fac studiile într-o 
instituție educațională. 

	Nu există un document normativ, aprobat de MEC, care ar 
conceptualiza învățarea la distanță la nivelul învățământului 
secundar general, ținând cont de accesul copiilor la 
instruirea online, de asigurarea calității educației la distanță 
și a incluziunii educaționale pentru toți copiii, inclusiv toate 
categoriile de copii aflați în situație de risc. Proiectul acestui 
document a fost elaborat în luna martie 2021 cu suportul 
Fundației pentru Copii Pestalozzi, în parteneriat cu MEC, dar 
nu a fost propus pentru consultări publice până în prezent. 

Metodologia privind continuarea la dis-
tanță a procesului educațional în con-
diții de carantină pentru instituțiile de 
învățământ primar, gimnazial și liceal, 
aprobată prin Ordinul MECC nr. 351 din 
19.03.2020 „Cu privire la continuarea la 
distanță a procesului educațional” [64]

	Deși vizează accesul la educația de calitate pentru copiii din 
familii social vulnerabile și copiii cu CES, aceste prevederi 
sunt generale pentru toți copiii și doar specifică lucrul cu 
copiii cu CES. Ele nu oferă recomandări metodologice în 
lucrul cu cele mai vulnerabile grupuri de copii în perioada 
pandemică, precum copiii rămași fără îngrijire părintească 
din CP, ținând cont de nevoile acestor copii și profilul lor 
psihopedagogic.

	Deși metodologiile și recomandările elaborate analizează 
importanța asigurării abordării individualizate și diferențiate 
prin învățare activă, colaborare, proiecte etc. în cadrul 
instruirii la distanță, ele valorifică mai mult digitalizarea 
procesului instructiv prin utilizarea platformelor online și 
nu propun suficiente recomandări metodice cu privire la 
asigurarea abordării individualizate și diferențiate în cadrul 
instruirii online. 

	Deși Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităților 
și competențelor parentale pentru anii 2016-2022 [35] 
încearcă să abordeze educația parentală din punctul de vedere 
intersectorial, acest document nu oferă un concept clar al 
educației parentale, inclusiv al educației părinților copiilor din 
CP, și al abilităților parentale necesare pentru a oferi suport 
copiilor pentru învățământul online de calitate în perioada de 
plasament și de postplasament, inclusiv în pandemie. 

	La fel, nu există un document normativ [62] care ar asigura 
o abordare holistică la organizarea, implementarea și 
monitorizarea de calitate a educației parentale, realizate 
atât de către cadrele didactice, cât și de către personalul 
specializat din CP în lucrul cu părinții sau reprezentanții 
legali ai copiilor. 

Reglementările speciale privind orga-
nizarea anului de studii 2020-2021, în 
contextul epidemiologic de COVID-19, 
pentru instituțiile de învățământ primar, 
gimnazial, liceal și extrașcolar [58]
Reperele metodologice privind organiza-
rea procesului educațional în condițiile 
învățării mixte în contextul epidemiolo-
gic de COVID-19, pentru instituțiile de 
învățământ primar, gimnazial și liceal 
[61]
Reperele metodologice privind asigura-
rea continuității procesului educațional 
în condiții de carantină în instituțiile de 
învățământ extrașcolar [60]
Repere metodologice privind individuali-
zarea procesului educațional pentru co-
piii/elevii cu cerințe educaționale specia-
le, în instituțiile de învățământ general în 
anul de studii 2020-2021 [72]
Strategia intersectorială de dezvoltare 
a abilităților și competențelor parentale 
pentru anii 2016-2022 [35]
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Metodologia de organizare și funcționare 
a Centrului de Resurse pentru Educația 
Incluzivă (aprobată prin Ordinul ME nr. 
100 din 26.02.2015) [55]

	Asistența psihopedagogică individualizată oferită de CREI 
copiilor din CP rămâne mai mult focusată asupra copiilor 
cu CES, dar nu asupra tuturor copiilor care necesită suport 
din cauza problemelor/dificultăților de dezvoltare și se 
află în situație de risc de abandon școlar/neșcolarizare, se 
confruntă cu atitudinea necorespunzătoare a părinților 
cu privire la creșterea și educarea copiilor, cresc și sunt 
educați într-un mediu/climat inadecvat, determinat de un 
grad avansat de sărăcie, violență, divorț, vicii ale părinților 
(alcoolism, consum de droguri ș.a.) [4].

Instrucțiunea privind organizarea asis-
tenței psihologice la distanță a copiilor/
elevilor, părinților și cadrelor didactice pe 
perioada suspendării procesului educați-
onal [59]

	Deși documentul propune acordarea asistenței psihologice 
la distanță, prin intermediul colaborării la nivel intrasectorial, 
intersectorial și public, pentru toți copiii, înclusiv copiii aflați 
în situație de risc, pentru părinți și cadrele didactice, acesta 
nu propune recomandări metodice și instrucțiuni privind 
lucrul cu elevii școlilor secundare generale care sunt plasați 
în instituții rezidențiale, cum ar fi CP, precum și privind 
conlucrarea cu directorii CP în calitate de reprezentanți 
legali ai acestor copii și cu specialiștii din CP (psihologi, 
pedagogii, educatori), în vederea gestionării stărilor 
emoționale legate de situația pandemică și a dificultăților 
psihologice întâmpinate de elevi în cadrul educației online. 

Sursă: Date colectate de autor. 

Constatările cu privire la politiciile educaționale prezentate mai sus au stabilit că politicile edu-
caționale nu oferă un document definitivat care ar conceptualiza învățământul la distanță și 
abordează insuficient metodologiile de lucru în cadrul învățământului la distanță cu toate ca-
tegoriile de copii aflați în situații de risc, inclusiv copiii din CP. Mai mult ca atât, politicile date 
organizează fragmentar educația parentală pentru familie sau reprezentanții legali ai copilului 
privind sprijinul educațional și psihologic necesar copilului în cadrul orelor online, inclusiv spriji-
nul acordat în cadrul CP și/sau după plasament.

3.2. Politicile de protecție socială a copilului versus asigurarea 
accesului copiilor din centrele de plasament la învățământul la distanță 

Adițional politicilor educaționale, au fost analizate politicile de protecție socială a copilului din 
perspectiva oferirii suportului necesar copiilor din CP pentru a avea acces la educație de calitate 
în perioada pandemică și din perspectiva intervenției intersectoriale în cazul în care dreptul la 
educație al copiilor în CP și după reintegrarea acestora în familii este încălcat. În acest context, 
au fost analizate documente de politici de protecție socială, printre care: 

	Legea RM nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale [38]; 
	Legea RM nr. 547 din 25.12.2003 asistenţei sociale [39]; 
	Legea RM nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc 

şi a copiilor separaţi de părinţi [40]; 
	Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 și Planul de acțiuni pentru 2016-2020 [31]; 
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	Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 [33]; 
	Programul de activitate al Guvernului „Moldova vremurilor bune” [70]; 
	HG nr. 591 din 24.07.2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și 

funcționarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți și a Stan-
dardelor minime de calitate [37]; 

	HG nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul in-
tersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referire, asistenţa şi monitorizarea 
copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului [32]; 

	Protecția copilului în pandemia de COVID-19: Manual pentru specialiști cu atribuții în dome-
niul protecției copilului [75] ș.a. 

Analiza documentelor date a permis un șir de constatări, pe care le-am prezentat detaliat în 
Anexa 126. Acestea pot fi sintetizate în următoarele concluzii:

	Deși politicile de protecție socială pun accentul pe asigurarea accesului la educație pentru 
copiii aflați în situație de risc, care este unul din obiectivele serviciilor sociale, precum CP, 
acestea nu reglementează asigurarea accesului acestor copii la învățământul la distanță și 
nu oferă specialiștilor din domeniul protecției copilului metodologii și instrumente pentru 
organizarea, implementarea și monitorizarea de calitate a acțiunilor realizate în colaborare 
cu instituțiile educaționale în vederea asigurării accesului la educația online de calitate. 

	Resursele umane de specialitate, propuse de Regulamentul de funcționare a CP, nu prevăd 
funcția de cadru(re) didactic(e), care ar putea oferi suportul necesar copiilor în pregătirea 
temelor de acasă și asimilarea conținuturilor din disciplinele studiate (matematică, științe, 
chimie ș.a.), iar Moratoriul temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar în 
funcțiile vacante înregistrate, a cărui aplicare a fost prelungită până la 31.12.2021, restricți-
onează APL-urile și DASPF să angajeze personal nou în structurile și serviciile subordonate. 

	Mecanismele de colaborare intersectorială nu sunt funcționale, din motivul lipsei unor pro-
ceduri clare de intervenție a fiecărui membru al echipei, al lipsei unui portal informațional de 
colectare a datelor copiilor aflați în situație de risc, al lipsei unor instrumente intersectoriale 
comune (fișe) de monitorizare a bunăstării copiluluui în timpul plasamentuluji și postpla-
sament și al lipsei unui program național de formare continuă a specialiștilor din domeniul 
protecției copilului din sectoare diferite ( asistenșă socială, educație etc.). Drept rezultat, se 
reduce calitatea și eficiența intervenției specialiștilor din domeniile educație, asistență so-
cială, sănătate publică ș.a. în cazurile de încălcare a dreptului la educație al copiilor aflați în 
situație de risc în timpul aflării acestora în CP și după reintegrarea lor în familii. 

	Resursele financiare alocate pentru protecția socială la nivel teritorial sunt destinate pre-
ponderent pentru remunerarea personalului din sectorul protecție socială, servicii și in-
demnizații, și nu pentru formări privind asistența metodică și formare a specialiștilor din 
domeniul protecției sociale, inclusiv din CP; fapt care determină nivelul redus al compe-
tențelor digitale și psihopedagogice ale personalului specializat din CP, necesare pentru 
a oferi suport psihopedagogic copiilor din CP în timpul învățământului la distanță ș.a.

26 Anexa 1. Constatări ale analizei politicilor de protecție socială a copilului din perspectiva asigurării accesului la 
educația de calitate a copiilor din CP în perioada pandemică, https://docs.google.com/document/d/1nuFYrmuXy5s5-
BFEMookG_DUP_yJj1C3xQ6ABy5cW9E/edit 
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CONCLUZII  ȘI  RECOMANDĂRI

Analiza politicilor publice în domeniul educației și a protecției sociale ale copilului, împreună 
cu studierea percepțiilor actorilor implicați în asigurarea accesului la educație a copiilor aflați în 
situație de risc, inclusiv a copiilor din CP27, a permis identificarea unui șir de probleme de ordin 
instituțional și politic din ambele domenii (educațional și de protecție socială), care limitează 
accesul acestor copii la învățământul online de calitate în timpul crizei sanitare și favorizează 
expunerea acestora la riscuri sociale precum violență, neglijare ș.a. 

Astfel, în perioada pandemică, printre grupurile de copii care au întâmpinat cele mai mari dificul-
tăți în cadrul orelor online au fost identificați copiii din familii economic dezavantajate (33,3%) 
și social vulnerabile cu părinți consumatori de alcool și/sau de droguri (25%), copiii cu deficiențe 
de învățare (31,94%), copiii aflați în grija buneilor/sau a rudelor, ai căror părinți sunt plecați peste 
hotare (31,9%), copiii cu CES (23,6%) și copiii din CP (22,2%) ș.a. Drept urmare a inegalităților 
existente între mediul rural și urban, situație care solicită implicarea copiilor în munca pe câmp 
sau acasă, crește riscul eșecului școlar la acești copii, riscul de abandon școlar. De exemplu, în 
2020, 235 de copii au abandonat școala, 1.137 de copii cu vârsta de 16-18 ani au comis acte 
de huliganism, jafuri, vătămări corporale, distrugeri de bunuri și 97 de copii au comis tentative 
de suicid ș.a.

Copiii din CP sunt reprezentativi pentru grupul copiilor aflați în situație de risc, dat fiind faptul 
că ei reprezintă majoritar categoriile de copii aflați în situație de risc (copii supuși violenței, copii 
neglijați, abandonați de părinți ș.a., conform art. 8 al Legii nr. 140/2013). La fel, copiii din CP fac 
parte din grupurile de copii care au întâmpinat cele mai multe dificultăți în cadrul învățământului 
la distanță în perioada pandemică. Din acest motiv, ne propunem să prezentâm concluziile ana-
lizei politicilor educaționale și de protecție socială prin prisma asigurării de către aceste politici a 
accesului la educație de calitate în perioada pandemică pentru copiii din CP în timpul aflării lor în 
plasament și după (re)integrarea acestora în familii.

În urma analizei politicilor educaționale și de protecție socială cu privire la asigurarea accesului 
la învățământul la distanță de calitate pentru copiii din CP în timpul aflării lor în plasament și 
după (re)integrarea acestora în familii, au fost identificate un șir de probleme la nivel instituțional 
și de politici, care sunt prezentate în arborele problemei din figura 7 . Astfel, figura ilustrează, de 
la dreapta spre stânga, legăturile cauzale între: 

 neajunsurile politicilor publice, 
 problemele legate de calitatea asigurării accesului copiilor din CP la învățământul la dis-

tanță de către instituțiile educaționale și CP, și 
 efectele acestora asupra profilului psihopedagogic și comportamental și asupra nivelului 

de incluziune socială al copiilor aflați în situație de risc (vezi figura 7). 

Astfel, deducem următoarele concluzii: 

27 Reprezentanți ai autorităților centrale și teritoriale, cadre didactice și manageriale din instituțiile de învățământ 
secundar general, managerii și personalul specializat din CP, copiii din CP, experți și reprezentanți ai societății civile 
în domeniul educației online, al educației incluzive și al protecției sociale.
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Figura 7. Arborele problemei accesului insuficient la învățământul la distanță de calitate al copiilor 
din CP în perioada crizei sanitare
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politici de organizare a unui program de 
formare continuă.

Asistența psihopedagogică și 
psihologică online oferită de 
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sunt nefuncționale (nu sunt proceduri 
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informational unic național/teritorial/local, nu 
sunt cadre competente, din cauza fluctuației 

cadrelor și a lipsei de formări în domeniul 
colaborării intersectoriale).
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accesului insuficient la 
învățământul la distanță de 
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Sursă: Date colectate de autor.
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La nivel individual: 

	Copiii din CP nu beneficiază suficient de acces la învățământul la distanță de calitate 
în ti,pul pqnde,iei și se expun riscului de eșec școlar, de abandon, de dezvoltare a unor 
comportamente deviante, care pot duce la excluderea socială a copilului în viitor.

	În cadrul orelor online, copiii din CP au dificultăți de concentrare asupra materialului 
prezentat online de către profesor, le vine greu să finalizeze o sarcină în lipsa unui model 
oferit de către profesor în fața elevului și au posibilități limitate de a interacționa cu co-
legii pentru a conlucra asupra unei sarcini comune. 

	După reintegrarea în familie, copiii din CP nu primesc suportul social, educațional și psi-
hologic necesar pentru a avea acces la învățământul la distanță de calitate din partea 
părinților, a școlii, a SASC. 

La nivel instituțional: 
	Instituția de învățământ secundar general nu asigură suficient accesul la educația la distanță 

de calitate pentru copiii din CP, în parteneriat cu CP, în timpul plasamentului și după reinte-
grarea acestora în familii, dat fiind faptul că: 
o nici școlile și nici CP nu sunt dotate suficient cu echipament tehnic pentru a asigura 

accesul la tehnologie pentru fiecare copil, inclusivi copiii din CP (doar 49,63% din cal-
culatoarele din școli sunt utilizate de către elevi în scopuri academice, deci 20 de elevi 
la o unitate, iar CP dispun de 1 laptop la 5 copii);

o cadrele didactice școlare nu dispun de competențe profesionale suficiente pentru a 
asigura o predare incluzivă și individualizată la distanță pentru copiii din CP, în colabo-
rare cu cadrele specializate din CP; 

o asistența psihopedagogică și psihologică online oferită de către cadrele de sprijin din 
CREI și psihologii școlari este axată mai mult pe suportul individualizat oferit copiilor cu 
CES din CP, și nu celor cu comportament deviant sau cu delăsare pedagogică din CP;

o planurile de remediere academică pentru copiii din CP lipsesc sau au fost insuficient 
implementate de către cadrele didactice; iar suportul individualizat nu era oferit copi-
ilor în cadrul orelor la distanță;

o colaborare insuficientă între managerii școlari cu managerii CP, ca reprezentanți le-
gali ai CP, în vederea implicării lor în procesul decizional privind educația la distanță 
a copiilor din CP (decizii privind scenariul de învățare selectat, planul de remediere al 
copilului etc.);

o cadrele specializate din CP nu au competențele profesionale ca să ofere suportul edu-
cațional și psihologic necesar copiilor din CP în cadrul orelor; 

o școala nu participă la educația parentală a părinților copiilor din CP în timpul plasa-
mentului și după reintegrarea copiilor în familie; 

o cadrele specializate din CP nu au competențele profesionale necesare pentru a dez-
volta abilitățile parentale ale părinților copiilor din CP pentru a oferi suport educațio-
nal necesar copiilor după plasament; iar ședințele cu părinții au aspect de sesiuni de 
sensibilizare și nu sunt suficiente pentru formarea abilităților parentale ale părinților 
copiilor din CP;

o după reintegrarea copiilor din CP în familie, școala, în colaborare cu CP, Serviciul de 
Asistență Socială Comunitară și alți membri ai echipei multidisciplinare, nu colaborea-
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ză suficient în scopul asigurării suportului educațional și psihologic necesar copiilor 
reintegrați la învățământul la distanță de calitate în baza planului de asistență socială. 

La nivelul politicilor educaționale 
	Cadrul legal educațional definește incomplet învățământul la distanță, abordându-l ca 

o formă posibilă de organizare a învățământului primar, gimnazial și liceal doar pentru 
persoanele cu dificultăți de învățare cauzate de dizabilități, și nu pentru toți copiii (Codul 
Educației).

	Nu există un document normativ, aprobat de MEC, care să conceptualizeze învățarea 
la distanță la nivelul învățământul secundar general, inclusiv din perspectiva accesului 
copiilor la instruirea online, a asigurării calității educației la distanță și a incluziunii educa-
ționale pentru toți copiii, inclusiv toate categoriile de copii aflați în situație de risc. 

	Politicile educaționale care reglementează învățământul la distanță28 nu propun reco-
mandări metodice cu privire la asigurarea abordării individualizate și diferențiate în lucrul 
cu cele mai vulnerabile grupuri de copii în timpul pandemiei, precum copiii rămași fără 
îngrijire părintească din CP, copiii lăsați în îngrijirea bunicilor/rudelor din cauza migrației 
părinților peste hotare, copiii de etnie romă ș.a., ținând cont de nevoile acestor copii și de 
profilul lor psihopedagogic. 

	Instrucțiunea privind organizarea asistenței psihologice la distanță a copiilor/elevilor, părin-
ților și cadrelor didactice pe perioada suspendării procesului educațional nu propune reco-
mandări metodice și instrucțiuni pentru asistența psihologică realizată în lucrul cu elevii 
școlilor secundare generale din CP, în vederea gestionării stărilor emoționale legate de 
situația de criză sanitară și a dificultăților psihologice întâmpinate de către elevi în cadrul 
educației online.

	Monitorizarea și evaluarea eficienței și calității serviciilor CREI de către managerii școlari 
și OLSDI (SAP) se axează mai mult pe oferirea suportului psihopedagogic pentru elevii 
cu CES, dar nu și pentru copiii din CP cu delăsare pedagogică sau comportament deviant 
(conform Metodologiei de organizare și funcționare a Centrului de Resurse pentru Educația 
Incluzivă (aprobată prin Ordinul ME nr. 100 din 26.02.2015).

	Metodologia de organizare, implementare și monitorizare de către managerii instituțiilor 
și de OLSDI a calității organizării și implementării planurilor de remediere/recuperare 
academică pentru copiii aflați în situație de risc în perioada pandemică nu a fost suficient 
de funcțională, dat fiind faptul că în multe cazuri planurile de recuperare pentru copiii din 
CP erau întocmite doar pe hârtie, cadrul didactic ne reușind să abordeze toate temele 
propuse într-un mod diferențiat în timpul orelor, în special dacă acestea erau predate la 
distanță. 

	Politicile educaționale care reglementează învățământul la distanță nu responsabilizează 
managerii școlari să implice managerii CP în procesul decizional al școlii cu privire la în-

28 Programul de activitate al Guvernului „Moldova vremurilor bune”; Metodologia privind continuarea la distanță 
a procesului educațional în condiții de carantină pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal; 
Reperele metodologice privind asigurarea continuității procesului educațional în condiții de carantină în instituțiile 
de învățământ extrașcolar; Reperele metodologice privind securitatea și siguranța online a elevilor în procesul 
educațional la distanță pentru instituțiile de învățământ învățământul primar, gimnazial și liceal în anul de studii 
2020/2021; Repere metodologice privind individualizarea procesului educațional pentru copiii/elevii cu cerințe 
educaționale speciale în instituțiile de învățământ general în anul de studii 2020-2021 ș.a.
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vățământul la distanță a copiilor din CP (în special în selectarea scenariilor după care să 
studieze copiii, elaborarea planurilor de recuperare, lucrul cu părinții);

	Mecanismul de distribuire de către OLSDI a tehnicii de calcul, achiziționate de MECC și 
partenerii strategici (Ordinul MECC nr. 379 din 09.04.2021), prin bibliotecile mediatice, 
menite să acopere integral necesitățile elevilor social vulnerabili din ciclurile gimnazial și 
liceal, nu prevede alocarea tehnicii date și copiilor din CP, deoarece aceste instituții se 
află în subordinea MMPS și DASPF. 

La nivelul politicilor de protecție socială 
	Deși politicile de protecție socială pun accentul pe asigurarea accesului la educație al co-

piilor aflați în situație de risc, care este unul din obiectivele serviciilor sociale, precum CP, 
acestea nu reglementează asigurarea accesului acestor copii la învățământul la distanță și 
nu oferă specialiștilor din domeniul protecției copilului metodologii și instrumente pentru 
organizarea, implementarea și monitorizarea de calitate a acțiunilor realizate în colaborare 
cu instituțiile educaționale în vederea asigurării accesului la educația online de calitate. 

	Resursele umane de specialitate, propuse de Regulamentul de funcționare a CP, nu pre-
văd funcția de cadru(re) didactic(e), care ar putea oferi suportul necesar copiilor în pre-
gătirea temelor de acasă și asimilarea conținuturilor din disciplinele studiate în cadrul 
programelor școlare (matematică, științe, chimie ș.a.), iar Moratoriul temporar privind 
încadrarea personalului din sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate, a cărui apli-
care a fost prelungită până la 31.12.2021, restricționează APL-urile și DASPF să angajeze 
personal nou în structurile și serviciile subordonate. 

	Mecanismele de colaborare intersectorială nu sunt funcționale, din cauza:
o lipsei unor proceduri clare de intervenție a fiecărui membru al echipei, 
o a lipsei unui portal informațional de colectare a datelor copiilor aflați în situație de risc,
o a lipsei unor instrumente intersectoriale comune (rapoarte, fișe) de monitorizare a bu-

năstării copilului, în special în perioada postplasament, și
o a lipsei unui program național de formare continuă a specialiștilor din domeniul protec-

ției copilului din sectoare diferite (educație, asistență socială etc.), din motivul lipsei unei 
metodologii naționale de evaluare a necesităților de instruire specialiștilor din domeniul 
protecției copilului și a lipsei instrumentelor (instrucțiuni, metodologii), care ar reglemen-
ta finanțarea serviciilor de formare și evaluarea calității acestora în baza prevederilor HG 
nr. 38/2019, art. 10-17. 

Acest fapt reduce calitatea și eficiența intervenției specialiștilor din domeniile educație, 
asistență socială, sănătate publică ș.a. în cazurile de încălcare a dreptului la educație al 
copiilor aflați în situație de risc în timpul aflării acestora în CP și după reintegrarea lor în 
familii. 

	Resursele financiare alocate pentru protecție socială la nivel teritorial sunt destinate pre-
ponderent pentru remunerarea personalului din sectorul protecție socială, servicii și in-
demnizații, și nu pentru formări pentru asistență metodică și formare a specialiștilor din 
domeniul protecției sociale, inclusiv a celor din CP; fapt care determină un nivel redus al 
competențelor digitale și psihopedagogice ale personalului specializat din CP necesare 
pentru oferirea suportului psihopedagogic necesar copiilor din CP în timpul învățămân-
tului la distanță ș.a. 
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	Principalele dificultăți de implementare a prevederilor politicilor educaționale și de pro-
tecție socială legate de asigurarea accesului la serviciile educaționale de calitate în timpul 
pandemiei pentru copiii aflați în situație de risc, inclusiv a activităților stipulate în Stra-
tegia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 și Planul de acțiuni al acesteia pentru 
2016-2020, sunt resursele financiare insuficiente din bugetul de stat ale organelor cen-
trale, teritoriale și locale. 

Aceste probleme sunt determinate în mare parte de lipsa documentelor de politici publice in-
tersectoriale dintre MEC și MMPC, care să reglementeze o colaborare intersectorială eficientă 
între organele centrale, teritoriale și locale diin domeniul educațional și cel de protecție socială 
a copilului (MEC și MMPC, CRAP, OLSDI, SAST, SASC, CP, instituții de învățământ secundar 
general), inclusiv APL, în vederea asigurării de către toți actorii educaționali și de protecție a 
copilului a accesului la învățământul la distanță al copiilor aflați în situație de risc (copii din CP), 
care ar permite asigurarea copiilor cu tehnică de calcul, organizarea formării continue, asistența 
psihologică și psihopedagogică a copiilor din CP și altor categorii vulnerabile, colaborarea intersec-
torială în vederea prevenirii, referirii, soluționării și monitorizării cazurilor de încălcare a dreptului la 
educație al copiilor ș.a. 
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RECOMANDĂRI

În baza concluziilor menționate mai sus, pot fi formulate un șir de RECOMANDĂRI, adresate 
MEC, MMPS, organizațiilor teritoriale și locale subordonate MEC și MMPS (CRAP, OLSDI, SAST, 
SASC, CP, instituții de învățământ secundar general, APL), privind îmbunătățire a politicilor edu-
caționale și de protecție socială a copilului, care să contribuie la îmbunătățirea accesului copiilor 
aflați în situație de risc, în special al copiilor din CP, la învățământul de calitate, realizat la distanță 
în perioada pandemică. Printre acestea sunt:

	 elaborarea unei strategii intersectoriale între MEC și MMPS cu privire la asigurarea 
accesului la educația de calitate pentru copiii aflați în situație vulnerabilă, inclusiv copiii din 
CP, în perioada de criză sanitară și a unui plan intersectorial de acțiune, care să reglementeze 
intersectorial: 

•	 asigurarea cu tehnică de calcul a fiecărui copil din CP, 
•	 formarea continuă a cadrelor din școală și din CP, 
•	 asistența psihologică și psihopedagogică a copiilor din CP și altor categorii vulnerabile, 
•	 colaborarea intersectorială în vederea prevenirii, referirii, soluționării și monitorizării cazurilor 

de încălcare a dreptului la educație al copiilor, 
•	 educația parentală a părinților copiilor din CP, în scopul formării abilităților parentale de ofe-

rire a suportului educațional și psihologic necesar copiilor după reintegrarea în familie. 

În baza acestei strategii, să fie realizate următoarele:

	Revizuirea art. 27, 29 și 31 ale Codului Educației cu privire la completarea definiției învăță-
mântului la distanță ca o formă de organizare alternativă a învățământului tradițional la nivelul 
învățământului primar, gimnazial și liceal pentru toți copiii, nu doar pentru copiii cu dificultăți 
de învățare cauzate de dizabilități, ci și pentru toți copiii, inclusiv cei care provin din medii so-
cial vulnerabile, inclusiv copiii din CP, care își fac studiile într-o instituție educațională.

	Organizarea consultării publice a proiectului documentului Concepția de învățământ la 
distanță pentru învățământul secundar general, elaborată cu sprijinul Fundației pentru Co-
pii Pestalozzi în martie 2021, la comanda MEC, care are ca scop conceptualizarea în-
vățării la distanță la nivelul învățământului secundar general, ținând cont de asigurarea 
accesului tuturor copiilor la învățământul la distanță, asigurarea calității învățământului 
la distanță și incluziunea educațională a tuturor copiilor, inclusiv a copiilor din CP și altor 
categorii de copii aflați în situație de risc. Aprobarea acestui document de către MEC.

	Revizuirea obiectivelor Programului de activitate al Guvernului „Moldova vremurilor bune” în 
vederea includerii obiectivului/elor legate de îmbunătățirea accesului la educație pentru 
grupurile de copii aflați în situație de risc, care sunt vulnerabili în cadrul învățământului 
la distanță, precum copiii de etnie romă, copiii lăsați fără grijă părintească din CP sau din 
cauza părinților lucrători migranți, și nu doar pentru cei cu CES.

	Elaborarea metodologiei cu privire la asigurarea educației incluzive online pentru copiii 
aflați în situații de risc, inclusiv copiii din CP, în cadrul învățământului la distanță, prin 
intermediul metodei învățării inversate, al proiectelor educaționale, al învățării prin co-
laborare, al învățării pe bază de jocuri digitale ș.a. pentru OLSDI, cadre manageriale și 
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didactice din instituțiile de învățământ secundar general, pentru SAST, manageri și per-
sonal specializat din CP.

	Elaborarea programelor naționale de formare a cadrelor din sistemul educațional și de 
protecție a copilului din CP (OLSDI, cadre manageriale și didactice din instituții secundar 
general, pentru SAST, manageri și personal specializat din CP) în vederea implementării 
Concepției de învățământ la distanță pentru învățământul secundar general și a educației 
incluzive a copiilor în CP în cadrul învământului la distanță; 

	Îmbunățirea recomandărilor metodice din cadrul politicilor educaționale care reglementea-
ză învățământul la distanță29 din perspectiva asigurării abordării individualizate și diferen-
țiate în lucrul cu cele mai vulnerabile grupuri de copii în perioada pandemică, precum copii 
rămași fără îngrijire părintească din CP, inclusiv și alte categrii de copii aflați în situație de 
risc (copiii lăsați în îngrijirea bunicilor/rudelor din cauza migrației părinților peste hotare, de 
etnie romă ș.a.), ținând cont de nevoile acestor copii și profilul psihopedagogic al lor.

	Îmbunătățirea recomandărilor metodologice și a instrucțiunilor prezentate în documentele 
de politici de organizare a asistenței psihologice la distanță (precum Instrucțiunea privind 
organizarea asistenței psihologice la distanță a copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice 
pe perioada suspendării procesului educațional) în scopul asigurării asistenței psihologice a 
copiilor din CP, care studiază în instituții de învățământ secundar general. Axarea acestor 
recomandări metodice pe conlucrarea prestatorilor de servicii psihologice cu directorii din 
CP, în calitate de reprezentanți legali ai acestor copii, și cu specialiștii din CP (psihologi, 
pedagogii, educatori), în vederea gestionării stărilor emoționale legate de situația de criză 
sanitară și a dificultăților psihologice întâmpinate de către elevi în cadrul educației online. 

	Îmbunătățirea instrumentelor de monitorizare și evaluare a eficienței și a calității servi-
ciilor CREI de către managerii școlari și OLSDI (SAP) din perspectiva oferirii suportului 
psihopedagogic la distanță pentru copiii din CP, care necesită sprijin psihopedagogic in-
dividualizat din cauza delăsării pedagogice, a comportamentului deviant (în baza Metodo-
logiei de organizare și funcționare a Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă, aprobată 
prin Ordinul ME nr. 100 din 26.02.2015).

	Elaborarea instrucțiunilor și a recomandărilor metodice pentru SAP și cadre didactice 
cu privire la problemele psihopedagogice ale copiilor din CP și asigurarea suportului psi-
hopedagogic individualizat la distanță pentru acești copii. 

	Organizarea programelor naționale de formare continuă pentru specialiștii SAP, psiholo-
gii școlari, cadrele de sprijin din CREI și cadrele specializate din CP în vederea asigurării 
asistenței psihologice și psihopedagogice pentru copiii din CP. 

	Revizuirea metodologiei de elaborare a planurilor de remediere/recuperare academică 
pentru copiii aflați în situație de risc, înclusiv copiii din CP, a mecanismului și a instrumen-
telor de monitorizare de către managerii instituțiilor și de OLSDI-uri a calității organizării 
și implementării planurilor date, din perspectiva profilului psihopedagogic al copiilor din 

29 Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină pentru instituțiile de 
învățământ primar, gimnazial și liceal; Reperele metodologice privind asigurarea continuității procesului educațional 
în condiții de carantină în instituțiile de învățământ extrașcolar; Reperele metodologice privind securitatea și 
siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță pentru instituțiile de învățământ învățământul primar, 
gimnazial și liceal în anul de studii 2020-2021; Repere metodologice privind individualizarea procesului educațional 
pentru copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale în instituțiile de învățământ general în anul de studii 2020-
2021 ș.a.
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CP, și a colaborării eficiente dintre cadrele manageriale și didactice din instituțiile educa-
ționale și managerii și specialiștii din CP. 

	Elaborarea instrucțiunilor și a recomandărilor metodice pentru managerii școlari și mana-
gerii CP în vederea implementării unui parteneriat eficient între instituția de învățământ 
și CP în scopul asigurării accesului la educație de calitate pentru copiii din CP în perioada 
crizei sanitare. 

	Revizuirea mecanismului de distribuire de către OLSDI a tehnicii de calcul către bibli-
otecile mediatice (Ordinul MECC nr. 379 din 09.04.2021), cu includerea în calitate de 
potențiali beneficiari și a copiilor din CP care studiază în instituțiile educaționale și care 
nu au acces la tehnică de calcul, în scopul asigurării integrale a nevoilor elevilor social 
vulnerabili din ciclurile gimnazial și liceal.

	Elaborarea metodologiei de implementare a recomandărilor și instrucțiunilor prevăzute 
de manualul Protecția copilului în pandemia de COVID-19: Manual pentru specialiști cu atri-
buții în domeniul protecției copilului, adresat SAST, OLSDI, SASC, CP, instituțiilor educațio-
nale, care asigură colaborarea specialiștilor în domeniul protecției copilului cu instituțiile 
educaționale în vederea asigurării accesului la educația online de calitate, drept răspuns 
sensibil la protecția copiilor în perioada pandemiei. 

	Revizuirea art. 40 și 50 ale HG nr. 591 din 24.07.2017 pentru aprobarea Regulamen-
tului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament 
pentru copiii separați de părinți pentru includerea funcției de cadru didactic al CP în re-
sursele umane ale CP, care ar oferi suport educațional necesar la învățarea conținuturilor 
disciplinelor școlare în timpul orelor online și la pregătirea temelor de acasă, în special la 
disciplinele studiate în clasele gimnaziale, ale căror conținuturi sunt mai complicate. 

	Îmbunătățirea mecanismului de colaborare intersectorială în vederea prevenirii, identifi-
cării, raportării, soluționării și monitorizării cazurilor de încălcare a dreptului la educație 
al copiilor din CP, în special după reintegrarea în familie, prin: 
o elaborarea unei proceduri clare pentru toți membrii echipei multidisciplinare locale și/sau 

teritoriale privind monitorizarea postplasament a copiilor, care să reflecte cine face ac-
tivitățile de monitorizare, care sunt atribuțiile și competențele, frecvența activităților, 
formele de monitorizare etc.; 

o elaborarea unor instrumente de monitorizare a situației copilului, raportul-model de mo-
nitorizare, care să reflecte indicatorii de monitorizare a situației copilului în perioada po-
stplasament, în baza standardelor minime de calitate; 

o dezvoltarea unui sistem unic informațional ce ar permite evidența și analiza calitativă a 
datelor despre copiii aflați în situații de risc, a serviciilor sociale oferite la nivel national, 
teritorial și local. 

	Elaborarea unei metodologii naționale de evaluare a necesităților de instruire ale tuturor 
specialiștilor membri ai EMD locale și teritoriale, în baza prevederilor HG nr. 38/2019, 
art. 10-17.

	Elaborarea mecanismului de contractare a prestatorilor de servicii de formare inițială și 
continuă și a metodologiei de evaluare a calității cursurilor de formare inițială și continuă, 
care ar reglementa finanțarea serviciilor de formare și evaluare a calității acestora, con-
form prevederilor HG nr. 38/2019, în baza rezultatelor evaluării necesităților de formare 
identificate ale personalului din domeniul protecției copilului. 
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	Elaborarea și implementarea programelor de formare inițială și continuă pentru repre-
zentanți ai instituțiilor de învățământ, ai asistenței sociale comunitare și ai CP, inclusiv 
și pentru specialiștii din alte domenii care au conexiune cu protecția copilului și sunt 
parte a echipelor de colaborare intersectoriale, pe tematici, cum ar fi: Monitorizarea și 
evaluarea situației copiilor în perioada postplasament prin aplicarea managementului de 
caz30; Asistența psihopedagogică și specializată a diferitor categorii de copii în situație de 
risc31; Oferirea asistenței și serviciilor centrate pe drepturile copilului, inclusiv dreptul la 
educația de calitate; ș.a. 

	Revizuirea „Strategiei intersectoriale de dezvoltare a abilităților și competențelor paren-
tale pentru anii 2016-2022” (HG nr. 1106 din 03.10.2016) din perspectiva conceptua-
lizării unice a educației parentale, a dezvoltării la părinți/reprezentanți legali ai copiilor 
aflați în situații de risc a abilităților parentale pentru asigurarea suportului necesar copi-
ilor în accesul la educație de calitate în timpul învățământului la distanță în perioada de 
plasament și de postplasament. 

	Elaborarea unui plan de acțiuni de implementare a strategiei intersectoriale de dezvolta-
re a abilităților și competențelor parentale revizuite. 

	Elaborarea unei metodologii intersectoriale cu privire la organizarea la distanță a educa-
ției parentale pentru părinții copiilor din CP (pe parcursul învățământului online în peri-
oada de plasament și postplasament), care ar asigura o abordare holistică la organizarea, 
implementarea și monitorizarea de calitate a educației parentale de către managerii și 
personalul specializat din CP în lucrul cu părinții sau reprezentanții legali ai copiilor.

	Elaborarea unui mecanism de identificare a resurselor financiare mobilizate de organi-
zațiile societății civile și de donatorii internaționali, care ar permite organelor centrale, 
teritoriale și locale din domeniul educației și al protecției sociale colectarea de fonduri 
din alte surse decât bugetul de stat, astfel asigurând resurse financiare necesare pentru 
achiziționarea tehnicii de calcul necesare pentru accesul copiilor la lecțiile online, și pen-
tru formări continue ale cadrelor specializate din CP și consolidarea capacităților acesto-
ra în aplicarea mecanismului elaborat. 

Luarea în considerare a recomandărilor sus-menționate de către organele de specialitate cen-
trale, teritoriale și locale din domeniul educațional și al protecției sociale în procesul de îmbună-
tățire și/sau elaborare a noilor politici, de exemplu Programul național de protecție a copilului 
pentru perioada 2022-2026 sau Strategia „Educația 2030”, va contribui ca accesul la serviciile 
educaționale și psihopedagogice, oferite la distanță copiilor aflați în situație de risc, de către 
instituțiile educaționale și de protecție socială, să fie unul de calitate; astfel contribuind la in-
cluziunea copiilor, în baza nevoilor lor de dezvoltare, la dezvoltarea competențelor academice 
și sociale, care să le ajute să devină o persoană integră, care să poată să acceadă cu succes în 
învățământul vocațional și apoi în câmpul muncii. 

30 Care ar include teme legate de: metodologia de monitorizare postplasament a copilului; cooperarea intersectorială 
privind monitorizarea postplasament; elaborarea planului individual de asistență în perioada postplasament, 
elaborarea raportului de monitorizare postplasament; rolul EMD în monitorizarea postplasament a copilului.

31 Cu tematici în: incluziunea socială a copiilor cu comportamente delincvente; aplicarea competențelor avansate de 
comunicare în lucrul cu beneficiarii.
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