
   

 

 

 

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI 
20 școli în calitate de beneficiari/parteneri ai inițiativei „Școala Mea” 

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs de selectare a 20 școli în calitate de beneficiari/parteneri 
pentru al 3-lea an de implementare a inițiativei „Școala Mea - Responsabilizare socială pentru reforma educației din 
Republica Moldova”. 

1. CONTEXTUL GENERAL 
Expert-Grup a fost selectat ca finalist al Primului apel de proiecte al Parteneriatului Global pentru Responsabilizare 
Socială (Global Partnership for Social Accountability/GPSA) al Băncii Mondiale, pentru implementarea Școala Mea: 
„Facilitarea participării cetățenilor la consolidarea unei reforme educaționale responsabile și la îmbunătățirea calității 
educației din Republica Moldova”. 

Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială este o nouă coaliţie multipartită globală, din care fac parte 
donatori, guverne şi organizaţii ale societăţii civile. Scopul acestui Parteneriat este de a contribui la îmbunătățirea 
rezultatelor proceselor de dezvoltare la nivel de ţări membre, prin consolidarea capacităţilor de participare, implicare şi 
oferire de feedback de către cetăţeni. Republica Moldova a aderat la acest parteneriat în decembrie 2012. 

La implementarea inițiativei, Expert-Grup colaborează cu o rețea de cinci organizații partenere regionale, ce au un rol 
activ în campaniile de promovare, dialogul cu actorii implicați, organizarea evenimentelor locale. Organizațiile partenere 
locale vor servi ca un punct de legătură între Expert-Grup și școli, Consiliile de Administrație, autorități și alți actori 
relevanți. 

Inițiativa este concepută pentru a fi implementată pe o perioadă de cinci ani, astfel încât să cuprindă 100 din cele peste 
1300 de unități de învățământ la nivelul învățământului primar, secundar general și liceal (câte 20 școli pe an). 

2. DESPRE INIȚIATIVĂ: 

Scopul strategic al acestei inițiative este să abiliteze cetățenii Republicii Moldova să implice autoritățile locale, regionale 
și naționale în politici bazate pe dovezi și într-un dialog în ceea ce privește reforma învățământului, calitatea serviciilor și 
prioritățile de dezvoltare ale școlilor primare, secundar generale și liceale, și de a facilita un mediu în care inițiativele de 
responsabilizare socială prosperă și se dezvoltă. 

Obiective specifice ale inițiativei 

 facilitarea implicării părților interesate în educație (elevi, părinți, profesori, directori de școli, APL-uri) din 100 
școli (20 școli pe an) la aplicarea instrumentelor de responsabilizare socială și implicarea în dialogul cu privire 
la bugetele școlilor; 

 asigurarea fluxului informațional de la utilizatorii serviciilor educaționale către autoritățile locale și naționale, 
astfel încât reformele să țină cont de necesitățile părților implicate; 
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 promovarea adoptării a trei tipuri de instrumente de responsabilizare socială, în calitate de contribuții la 
procesele bugetare formale; 

 analiza și informarea publicului despre impactul situației economice și financiare asupra sectorului educațional 
și reformelor (situația curentă, resursele bugetare disponibile, prognoza); 

 sprijin pentru Ministerul Educației și alți decidenți de politici la îmbunătățirea calității datelor pentru a susține 
procesul decizional bazat pe dovezi; 

3. RESPONSABILITĂȚILE ȘCOLILOR IMPLICATE ÎN INIȚIATIVĂ 

Școlile vor avea următoarele roluri (detalii pe componentele de bază ale proiectului): 

Componenta 1: Edificarea unui mediu favorabil pentru responsabilizarea socială (RS) 

Obiectivul principal: Instituirea parteneriatelor şi creşterea competenţelor pentru asigurarea succesului proiectului; 

Sarcinile școlilor 

 Să susțină partenerii regionali ai Expert-Grup pentru stabilirea coalițiilor locale în forma Consiliilor de 
Administrație, formate din părinți, profesori, elevi, autorități locale, întreprinderi locale care sponsorizează școli 
etc. pentru stabilirea unui mecanism de supraveghere din partea cetățenilor și o bună funcționare a inițiativei; 

 Să desemneze persoane responsabile de coordonarea activităților la nivel de școală; 
 Să asigure funcționarea unui Consiliu al Elevilor în cadrul instituției școlare; 
 Să asigure funcționarea Consiliilor de administrație ale instituțiilor de învățământ, conform Codului Educației și 

Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din instituțiile de învăţământ 
general; 

 Să disemineze informația cu privire la inițiativă și activitățile acesteia în școală/comunitate, cu suportul 
Consiliilor de Administrație/coalițiilor locale și al partenerilor regionali ai Expert-Grup; 

Componenta 2: Aplicarea instrumentelor de responsabilizare socială pentru sporirea responsabilității în 
managementul educației și transparența bugetelor școlilor 

Obiectivul principal: Împuternicirea actorilor locali şi regionali în vederea creşterii responsabilizării pentru politici; 

Sarcinile școlilor 

 Să facă publice bugetele școlare pentru anul viitor; 
 Să permită plasarea bugetelor și a informațiilor pe website-ul www.ScoalaMea.md; 
 Să participe la completarea documentelor aferente instrumentelor de responsabilizare; 
 Să participe la audierile publice pentru discutarea bugetului și priorităților de dezvoltare a școlii; 
 Să analizeze recomandările Expert-Grup și să includă activități în planul de funcționare a instituției; 
 Să continue activitățile de responsabilizare după încheierea colaborării cu Expert-Grup în cadrul „Școala mea”; 

Componenta 3: Integrarea activităților de responsabilizare socială în dialogul de politici şi buget 
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Obiectivul principal:  Asigurarea  utilizării  efective  de  către  Ministerul  Educaţiei  şi  autorităţilor  locale  a  rezultatelor 
instrumentelor de responsabilizare socială  pentru  completarea  procedurii  formare  de  monitorizare  şi  evaluare  şi 
pentru  informarea  deciziilor  de planificare şi executare a politicilor; 

Sarcinile școlilor 

 Să ofere feedback eventualelor întrebări plasate pe site cu privire la școli/probleme în cadrul școlii; 

Componenta 4: Knowledge & Learning / Cunoștințe & Învățare 

Obiectivul principal: Asigurarea că lecțiile învățate de la implementarea mecanismelor de responsabilizare socială sunt 
luate în considerare. 

Sarcinile școlilor 

 Să participe în evenimentele aferente proiectului; 
 Să implice comunitatea în activitățile proiectului, cu suportul Consiliilor de administrație și organizațiilor 

partenere regionale ale Expert-Grup; 
 Să raporteze anual privind implementarea proiectului în școlile/comunitatea lor, conform formatului stabilit de 

Expert-Grup; 
 Să contribuie cu conținut (să participe în interviuri realizate de partenerii regionali) cu privire la 

activitățile/rezultatele proiectelor; 

4. CENTRUL ANALITIC INDEPENDENT EXPERT-GRUP VA OFERI: 

 Instruire pentru școli prin intermediul partenerilor regionali cu privire la utilizarea instrumentelor de 
responsabilizare socială; 

 Suport cu analiza bugetului instituției pentru prezentarea unor broșuri informaționale comunității și plasare pe 
panoul informativ al școlii; 

 Materiale necesare pentru distribuire; 
 Asistență în organizarea întâlnirilor la nivel local/regional; 

5. CRITERIILE DE EVALUARE ALE ȘCOLILOR SUNT: 

 Școlile care vor asigura funcționarea unui Consiliu al Elevilor; 
 Școlile care vor asigura funcționarea Consiliilor de Administrație ale instituțiilor de învățământ, conform 

Codului Educației și Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din 
instituțiile de învăţământ general; 

 Școlile care vor prezenta un interes deosebit pentru implementarea instrumentelor de responsabilizare socială; 

Expresiile de interes alături de formularul completat (Anexa 1) precum și orice alte materiale relevante trebuie să fie 
depuse în unul din formatele: formă scrisă la adresa de mai jos, în persoană, prin poștă, prin fax, sau prin e-mail până la 
19 februarie 2016. Toate documentele depuse trebuie să fie semnate și ștampilate. 

 
Centrul Independent Expert-Grup  
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În atenția: Iulia Sîrghi-Zolotco, Director Serviciu Administrativ, Financiar și Comunicare  
str. Pușkin 45, etajul 2  
MD-2005, Chișinău, Republica Moldova  
Tel: + 373 22 92 99 94  
Fax: + 373 22 21 21 51  
E-mail: iulia@expert-grup.org   
www.expert-grup.org  

mailto:iulia@expert-grup.org
http://www.expert-grup.org/

