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DECIZIE 

 
Nr. 1/9                                                                             din 22.02.2018 

 
Cu privire la reorganizarea Centrului raional de Excelenţă  
 
 
   În temeiul art. 87 al. 1) lit.lit.a-h) din Codul Muncii al Republicii Moldova;                                                                                                                                                                                             

art.19, art. 134 al. 4), art. 135 al. 1) lit. d) din Codul Educației al Republicii Moldova;                                                                           
art. 43 al. 2) al Legii privind administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006;                                                                                 
art. 9 al Legii privind drepturile copilului Nr. 338 din 15.12.1994;                                                                                  
Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea formării profesionale continue Nr. 1224 din 09.11.2004;                                                                                                                                                                                                                                     

în conformitate cu Decizia Consiliului Consultativ a DÎTS nr.5 din 17 aprilie 2007 ,,Cu privire la susținerea și 

promovarea copiilor dotați”, în scopul creării condițiilor optime de dezvoltare a inteligențelor multiple și 

manifestare a capacităților intelectuale ale elevilor dotați din învățământul preuniversitar și consilierea, 

consultarea și dezvoltarea carierei cadrelor didactice și manageriale din raionul Ungheni prin perspectiva 

managerială și curriculară, 

 
 

Consiliul raional Ungheni 
 

DECIDE: 
 
1. Se acceptă propunerea Direcţiei Educaţie prind reorganizarea Centrului raional de Excelenţă 
în Centrul raional de Asistență și Performanță Educațională. 
2.Se reorganizează Centrul raional de Excelenţă în Centrul raional de Asistență și  Performanță 
Educațională începînd cu 01.05.2018.  
2.Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Centrului raional de Asistență și 
Performanță Educațională conform anexei Nr. 01 la prezenta decizie. 
3.Se aprobă statele de personal ale Centrului raional de Asistență și Performanță Educațională 
conform anexei Nr. 02 la prezenta decizie. 
4.Cheltuielile pentru activitatea Centrului raional de Asistență și  Performanță Educațională vor 
fi suportate de bugetul Direcţiei Educaţie, în limita alocaţiilor aprobate. 
5. Şeful Direcţiei Educaţie va institui comisia de reorganizare, care va asigura reorganizarea 
Centrului raional de Excelenţă, cu transferul personalului şi  a patrimoniului acestuia în modul şi 
în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  
6.Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Ludmila Guzun, președintele 
raionului. 

 
 

Preşedintele şedinţei,                                                              Svetlana CIOBANU 
 
Contrasemnează: 
 
Secretar-interimar al Consiliului raional,                               Irina TOADER 

 



 
Anexa Nr. 01 la Decizia Consiliului raional Ungheni 

Nr. 1/8 
din 22.02.2018 

 

REGULAMENT 

privind organizarea și funcționarea 
Centrului raional de Asistență și Performanță Educațională (CRAPE) 

 
I. Dispoziții generale. 

1.1.Prezentul Regulament reglementează funcționarea și activitatea Centrului raional de 
Asistență și Performanță Educațională (în continuare - CRAPE). 
1.2.CRAPE se află în subordinea Direcţiei Educaţie (în continuare – DE), beneficiind de 
sprijinul Consiliului raional Ungheni și a partenerilor cu tradiții în promovarea și susținerea 
inițiativelor în educație. 
1.3.CRAPE își desfășoară activitatea conform: 
- Constituției Republicii Moldova; 
- Codului Educației al Republicii Moldova; 
- Legii privind drepturile copilului Nr. 338 din 15.12.1994; 
- Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea formării profesionale continue Nr. 1224 din 09.11.2004; 
- Regulamentului DÎTS ,,Cu privire la susținerea și promovarea copiilor dotați”, aprobat prin  Decizia 
Consiliului Consultativ Nr. 8 din 17.04.2007; 
- altor acte legislative şi normative în vigoare. 
1.4.Funcțiile de bază ale CRAPE: 
- asigurarea pentru tinerii cu abilități speciale o pregătire deosebită, bine focalizată pe 
aptitudinile și nevoile lor educaționale; 
- promovarea metodologiilor și instrumentelor adecvate depistării valorilor autentice; 
- stimularea creativității specifice a tinerilor capabili de performanță; 
- consilierea și consultarea cadrelor didactice și manageriale din perspectiva managerială, cât și 
curriculară;  
- organizarea formărilor de sporire a performanțelor profesionale; 
- dezvoltarea carierei cadrelor didactice prin schimb de experiență și exemple de bună practică; 
- asistarea și promovarea cadrelor didactice și manageriale performante, în vederea participării la 
diverse concursuri profesionale și activități de dezvoltare profesională locale, naționale și 
internaționale. 
1.5.Asigurarea cu spații pentru desfășurarea activităților CRAPE îi revine DE. 
1.6.CRAPE are sediul în incinta Centrului Educațional Ungheni, va dispune de 4 auditorii și va 
activa pe perioada anului de învățământ, inclusiv în perioada vacanțelor, după orarul aprobat de 
DE. 
1.7.CRAPE va fi locul unde aptitudinile, nevoile elevilor și cadrelor didactice, pentru atingerea 
propriilor așteptări vor fi prioritate, atât spre valorizarea înclinațiilor naturale ale elevilor în 
studierea disciplinelor reale și umanistice, cât și spre dezvoltarea  de atitudini, valori și 
creativitate. 
1.8.Coordonarea, la nivel raional, a activității CRAPE îi revine Consiliului raional de 
Coordonare. 
1.9.Consiliul raional de Coordonare este constituit din specialiștii DE, responsabili de discipline 
școlare. 
1.10.Componența Consiliului raional de Coordonare se aprobă prin decizia Consiliului de 
Administrație a DE. Președinte al Consiliului de Coordonare este șeful DE. 
1.11.Consiliul raional de Coordonare adoptă decizii privind: 
- selectarea elevilor și tinerilor cu aptitudini înalte pe baza unor criterii științifice și 
psihoatitudinale, eliminând descriminările pe criterii de vârstă, sex, rasă, cultură, origine socială 
etc; 



- selectarea cadrelor didactice în baza performanțelor profesionale înregistrate, a celor care 
manifestă interes constant față de pregătirea de performanță a elevilor, profesori de înaltă 
calificare, care să corespundă nevoilor speciale ale copiilor; 
- formarea și funcționarea grupelor de elevi și cadre didactice; 
- elaborarea programelor de instruire diferențiată a tinerilor performanți și cadre didactice; 
- elaborarea orarului de activități; 
- stimularea eforturilor individuale ale elevilor, precum și a profesorilor prin acordarea de premii 
nominale pentru performanțele certificate la nivel republican în conformitate cu mecanismul și 
normele de finanțare, stabilite prin prezentul Regulament; 
- acordarea ajutoarelor pentru copiii cu capacități intelectuale deosebite, care provin din familii 
cu venituri mici, fără părinți; 
- stimularea cadrelor didactice elevii cărora au obținut rezultate certificate la concursurile 
raionale, naționale și internaționale. 
1.12. Deciziile Consiliului raional de Coordonare se adoptă prin simpla majoritate a voturilor 
celor prezenți, se consemnează într-un proces verbal și se aprobă de către președintele 
consiliului. 
1.13.CRAPE organizează seminarii, conferințe științifice, mese rotunde, întâlniri cu oficialități 
din domeniul științific și meditează activitatea de creație, inovație, cercetare științifică. 
1.14.CRAPE monitorizarea, evaluează calitatea procesului educațional, apreciază eficiența 
activităților în domeniu și prezintă DE note informative, decizii, rapoarte. 
1.15.Activitățile educaționale, axate pe dezvoltarea potențialului intelectual al copiilor, se 
organizează sub formă de: 
 Ore individuale; 
 Activități de cercetare; 
 Cluburi pe interese; 
 Olimpiade; 
 Conferințe; 
 Expoziții; 

 Școli duminicale; 
 Școli de vară; 
 Studii la distanță; 
 Cursuri de formare;  
 Seminarii;  
 Aplicații practice. etc. 

1.16.Activitatea pedagogică individuală poate fi desfășurată și în cadrul instituției de învățământ 
(în cazul când aceasta dispune de cadrele respective), suplimentar orarului de bază al instituţiei. 
1.17.CRAPE poate presta servicii educaționale contra plată doar suplimentar la cele prevăzute 
în planul de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare. 
1.18.Stimularea eforturilor individuale și colective ale elevilor, precum și ale profesorilor, se 
face prin acoperirea cheltuielilor de participare la olimpiade, conferințe științifice, concursuri, 
acordarea de premii nominale și colective pentru performanțele certificate, oferirea de burse, 
festivități de omagiere a învingătorilor etc. în condițiile stipulate de prezentul Regulament. 
1.19.În activitățile  vizate de prezentul Regulament participă elevii dotați, care au demonstrat un 
potențial intelectual deosebit la disciplinele de studii generale, cu performanțe certificate la nivel 
de instituție de învățământ, raion, republică sau internațional și cadre didactice care necesită 
asistență educațională și instruire în utilizarea resurselor din dotarea centrului. 
1.20.În scopul monitorizării și evaluării activităților, CRAPE elaborează și asigură menținerea 
bazei proprii de date. 
1.21.Numărul de elevi și cadre didactice care vor activa în CRAPE va fi aprobat de către 
Consiliul raional de Coordonare. 

II. Competențele CRAPE. 
2.1.Identifică elevii capabili de performanțe utilizând criterii științifice și criterii 
psihoaptitudinale. 
2.2.Identifică cadre didactice care necesită asistență educațională.                                                          
2.3.Elaborează și aplică strategiile și programele de instruire în colaborare cu specialiști pe 
discipline de la DE. 
2.4.Monitorizează evoluția elevilor capabili de performanță pe o durată de 3-5 ani, începând din 
momentul identificării, păstrând legătura cu instituțiile în care își continuă instruirea și cu 
părinții acestora; 
2.5.Monitorizează evoluția carierei cadrelor didactice beneficiare; 



2.6.Lansează acțiuni de promovare a elevilor dotați și cadre didactice performante în mass-
media. 
2.7.Sprijină instituțiile de învățământ dispuse să elaboreze și să pună în practică programele 
proprii de instruire destinate elevilor și cadrelor didactice capabile de performanțe. 
2.8.Stabilește relații cu unități capabile să sprijine în plan științific, psihopedagogie sau logistic 
instruirea elevilor și cadrelor didactice capabile de performanțe. 
2.9.Acordă recompense pentru elevii dotați și pentru cadrele didactice implicate în pregătire în 
funcțiile de rezultatele acestora. 
2.10.Eliberează diplome de Excelență și de Merit,  pentru elevii care parcurg programe de 
pregătire și formare în cadrul CRAPE și obțin rezultate deosebite; 
2.11.Coordonează toate concursurile organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al 
Republicii Moldova, la care participă elevii și cadre didactice capabile de performanțe. 
2.12.Elaborează periodic rapoarte asupra evoluției elevilor capabili de performanțe și le 
înaintează DE; 
2.13.Elaborează și asigură implementarea unor programe de parteneriat cu diverse instituții din 
țară și din străinătate, ONG-uri, în scopul îmbunătățirii condițiilor pregătirii tinerilor  
performanți și a cadrelor didactice. 
2.14.Stabilește orarul și timpul de lucru în cadrul CRAPE al elevilor și cadrelor didactice și 
nondidactice. 
2.15.Asigură funcționarea grupelor pe discipline de studii. 
2.16.Asigură educație axată pe tehnologii moderne și tehnică performantă, aptă să contribuie în 
mod substanțial la eficientizarea procesului de învățământ (table interactive, material didactic 
modern, soft-uri educaționale etc). 

III. Personalul. 
3.1.CRAPE este condus de director. 
3.2. La funcţia de director al CRAPE poate pretinde persoană cu studii pedagogice superioare,    
care deţine gradul didactic, minim 5 ani de activitate în domeniul educaţiei. 
3.3.Directorul este numit de şeful DE. 
3.4. Directorul CRAPE are următoarele atribuţii: 
- asigură conducerea CRAPE; 
- elaborează fișele postului angajaților CRAPE; 
- gestionează documentația CRAPE; 
- întocmește rapoarte, dări de seamă despre activitatea CRAPE. 
3.5.Personalul didactic CRAPE se selectează prin concurs de către Consiliul Coordonator și se 
angajează prin ordinul șefului DE în baza ,,Regulamentului cu privire la organizarea concursului 
pentru ocuparea funcției de cadru didactic al CRAPE”, aprobat prin ordinul DE. Prioritar pentru 
participarea la concurs o au cadrele didactice: 
- ai căror elevi sunt învingători ai olimpiadelor republicane, raionale, a concursurilor 
internaționale la disciplinele de studii. 
- cu grade didactice superior și întâi.                                                                                                         
3.6.Activitatea Centrului poate fi sprijinită prin voluntariat de către cadre didactice, psihologi, 
membri ai unor asociații non-guvernamentale etc. 
3.7.Personalul tehnic este angajat în conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii 
Moldova de către șeful DE. 
3.8.Personalul CRAPE este salarizat în conformitate cu mecanismul și normele de finanțare 
stabilite în Legea Nr. 355 din 23.12.2005 ,, Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul 
bugetar”, Hotărârea Guvernului Nr. 381 din 13.04.2006 ,, Cu privire la condițiile de salarizare a 
personalului din unitățile bugetare”. 

IV. Finanţarea CRAPE. 
4.1.Finanțarea activității CRAPE se efectuează de către DE, în conformitate cu devizul de 
cheltuieli necesare, în condițiile legii. 
4.2.CRAPE poate beneficia de surse financiare suplimentare destinate activității și din alte 
surse, precum sponsorizări, proiecte, granturi. 
 

Secretar-interimar al Consiliului raional,                    Irina TOADER



       
Anexa Nr.2 la Decizia Consiliului raional Ungheni 

Nr._____________ 
din__________2018 

 
 
 
 
 

STATELE DE PERSONAL 
ale Centrului raional de Asistenţă şi Performanţă Educaţională 

 
 

Nr. Denumirea unității Numărul de unități 
1. director  1 
2.  cadre didactice la disciplinele de studii (limba 

și literatura română, limba engleză, limba 
franceză, matematică, fizică, chimie, 
informatică, biologie, geografie, istorie) 

5  

3. laborant  0,5 
4. dereticătoare  0,25 
5. contabil  0,25 
6. secretar  0,5 
 Total  7,5 

 
 
 
 
 

 

Secretar-interimar al Consiliului raional,                    Irina TOADER
 

 


