
  Activitatea instituțiilor de învățământ extrașcolar din 

municipiul Chișinău  

 

În situaţia când copiii din clasele primare sunt prea mici pentru a fi  

lăsaţi de unii singuri acasă, iar perioada concediilor pentru cei mai mulţi 

dintre părinţi încă nu a sosit, o alternativă, sau mai bine zis, o adevărată 

salvare în municipiu sunt cele 13 centre de creaţie ale copiilor şi 13 şcoli 

de sport în care activează cercuri, cenacluri, secţii oferindu-le copiilor 

oportunități utile de a-şi petrece timpul liber. 

 

Conform prevederilor art.36 (p.1), Capitolul VII ,,Învățământul 

extrașcolar” din  (Codul Educației al Republicii Moldova, menirea 

instituțiilor de învățământ extrașcolar este de a forma şi dezvolta 

potenţialul creativ, cognitiv, afectiv şi psihologic al personalităţii 

copilului, contribuind la formarea identităţii personale, sociale în afara 

orelor de curs. 

 

Activitățile desfășurate în instituțiile extrașcolare se deosebesc prin 

caracterul opţional, benevol, prin varietatea unor forme şi programe 

specifice de evaluare, prin posibilitatea fiecărui copil de a alege ocupația 

în timpul liber. 

 

Orele de cerc se desfășoară gratuit în incinta instituțiilor extrașcolare și 

în baza instituțiilor de învățământ primar, secundar. 

 

Unii copii își continuă orele de antrenament în şcoli, iar alţii în taberele 

sportive. Astfel, circa 6000 de copii îşi fortifică sănătatea în cadrul  celor 

46 de secţii sportive, la 23 de probe, dirijaţi de circa 300 antrenori. 

 

În anul de studii 2017-2018 în municipiul Chişinău au activat 13 centre 

de creaţie a copiilor, cu un contingent de circa 14000 copii (1000 

cercuri), dintre care 450 de cercuri au activat în 85 de instituții 

învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău: 

- în 7 Centre de creaţie a copiilor cu profil estetic au fost antrenați 

8454 copii/615 cercuri la profilurile de artă plastică și decorativă, 

coregrafie, teatru, folclor, studierea instrumentelor etc.; 

 

- în 4 Centre de creaţie cu profil tehnic s-au  ocupat 4231 copii/342  

cercuri la profilurile de motociclism, design, radiogoniometrie sportivă, 



modelare tehnică începătoare, rachetomodelare, aviomodelare, ceramică, 

lemnărit, design vestimentar, modelarea din diverse materiale etc.;  

 

- în Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturalişti s-au ocupat 1185 

copii/79 cercuri la profilurile: floricultură, viticultură, aranjament 

floristic, zoologie, biologie, pomicultură, modelarea din materiale din 

natură, reciclabile etc.; 

 

- în Centrul Orăşenesc al Tinerilor Turişti au fost antrenați 615 

copii/43 cercuri la profilurile: studierea ținutului natal, turism pedestru 

(pe pământ), turism montan, rugby, orientarea sportivă etc.). 

Instituțiile extrașcolare colaborează cu diverşi factorii educaţionali 

(şcoala, familia, unităţile socio-culturale, mass-media etc.). Educaţia 

elevilor este realizată atât pe parcursul anului școlar, cât și în perioada 

vacanțelor în cadrul cărora se desfășoară ore de cerc și diverse activități 

(concursuri, festivaluri, competiții, matinee, ateliere practice, excursii 

etc.). 

 

Cercurile activează în conformitate cu programul aprobat în instituțiile 

de învățământ extrașcolar respective, în funcție de contingentul de copii, 

categoria de vârstă, abilitățile și aptitudinile acestora. 

 

În perioada estivală, în luna iunie cercurile au continuat să activeze atât 

în cadrul instituțiilor extrașcolare cât și în cadrul taberelor cu sejur de zi. 

Astfel, în luna iunie 100 de cercuri cu profil estetic, tehnic și naturalist 

au fost implicate în activitatea a 16 instituții de învățământ primar, 

secundar din municipiul Chișinău:   

 

Centrul Educaţiei Estetice „Lăstărel”, sectorul Buiucani: au activat 

în 15 cercuri în 6 tabere cu sejur de zi în instituțiile de învățământ 

primar, secundar din sectorul Buiucani (Şcoala primară nr. 91, LT „Ivan 

Neciui-Leviţki”,  Gimnaziul nr. 86, LT „Nicolai Gogol”, IPLT „Liviu 

Deleanu”, LT ”A. Cehov”); 

 

 Centrul de creaţie a copiilor „Floarea Soarelui”, sectorul Centru: 

au activat 12 cercuri  în 2 tabere cu sejur de zi în instituțiile de 

învățământ primar și secundar din sectorul Centru (Gimnaziul nr. 7, 

Gimnaziul nr. 53); 

 



Centrul de activitate extraşcolară „Curcubeul”,  sectorul Râşcani-au 

activat 5 cercuri în cadrul taberei cu sejur de zi în baza LT „George 

Meniuc”;  

 

Centrul de creaţie a copiilor „Ghiocel”, sl Ciocana: au activat 12 

cercuri în 3 tabere cu sejur de zi în instituțiile de învățământ primar, 

secundar din sectorul Ciocana (Şcoala primară nr. 12,  Şcoala primară 

nr. 82, Şcoala primară nr. 95);  

 

Centrul de creaţie a copiilor „Luceafărul”, sl Botanica: au activat 9 

cercuri în 2 tabere cu sejur de zi în instituțiile de învățământ primar, 

secundar din sectorul Botanica (LT „Mihai Grecu”, IPLT “Tudor 

Vladimirescu);  

 

Centrul de Creaţie Tehnică a Copiilor şi Tineretului, sl Râşcani: au 

activat 11 cercuri  în 2 tabere cu sejur de zi în instituțiile de 

învățământ primar, secundar din sectorul Râșcani (LT „George Meniuc”, 

Gimnaziul „Ion Luca Caragiale”);  

 

Centrul de creaţie tehnică pentru copii şi adolescenţi „Politehnic”,  

sl Centru: au activat 11 cercuri  în 4 tabere cu sejur de zi în 

instituțiile de învățământ primar, secundar din sectorul Centru 

(Gimnaziul nr. 7, LT „Vasile Lupu” , LTPA „Nicolae Sulac”, Gimnaziul 

nr. 53);  

Centrul de creaţie tehnică, sl Buiucani: au activat 10 cercuri în 3 

tabere cu sejur de zi în instituțiile de învățământ primar, secundar din 

sl Buiucani (Şcoala primară-grădinițâ nr. 91 ”A.Ursu”, LT „Ivan Neciui-

Leviţki”, IPLT „Liviu Deleanu”); 

Centrul Orăşenesc al Tinerilor Naturalişti: au activat 15 cercuri în 4 

tabere cu sejur de zi în baza instituțiilor de învățământ primar, 

secundar din municipiul Chișinău (în Şcoala auxiliară nr.7,  LTPA 

„Nicolae Sulac”, LT „Vasile Lupu”  , IPLT “Tudor Vladimirescu”).  

 

Informăm că de la 02 iulie 2018 conducătorii cercurilor se află în 

concediul anual. Începând cu 15.08.2018 instituțiile extrașcolare își vor 

relua activitatea, Părinţii pot să identifice şi să ofere propriilor copii 

acele activităţi prin care vor putea aplica aptitudinile şi dezvolta  

abilitățile. Astfel, toți copiii dornici vor avea posibilitatea să se 

înregistreze în cercurile de profil din instituțiile respective. 

 



În concluzie menţionez: 

Activităţile extraşcolare desfășurate în instituțiile extrașcolare au o 

inedită valoare educativă, înlesnesc schimbul de idei şi de experienţă în 

activitatea practică, stimulează interesul elevilor, dezvoltă spiritul de 

colectiv.  

 

Educaţia elevilor prin prisma activităţilor extraşcolare răspunde unor 

motivaţii interioare, fiecare copil având posibilitatea să-şi cultive şi să 

pună mai bine în valoare propriile capacităţi şi aptitudini creatoare, 

având şanse să devină autorul propriului progres intelectual, cultural, 

profesional.  

 

Notă: Date statistice despre activitatea instituțiilor extrașcolare sunt 

plasate  pe pagina oficială a DGETS şi comunitatea civilă se poate 

documenta. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    

Lista instituțiilor extrașcolare din municipiul Chișinău 

1. Centrul de creație a copiilor „Ghiocel”, sl Ciocana   (bd Mircea cel 

Bătrân,  

2. Centrul de activitate extrașcolară   „Curcubeul”,  sl Râşcani   (str. 

Braniștii, 5 

3. Centrul de Creaţie Tehnică a Copiilor şi Tineretului, sl Râşcani:  

(str. Crângului, 7) 

4. Stația Orășenesc al Tinerilor Turiști   (str. Gr. Ureche, 56) 

5. Centrul orășenesc de creație tehnică a elevilor  (str. Avram Iancu, 

29) 

6. Centrul de creație tehnică, sl Buiucani  (str. Nicolae Costin, 48)                                     

7. Centrul educației Estetice „Lăstărel”, sl Buiucani    (str. Maria 

Cebotari, 5) 

8. Centrul de creație a copiilor „Floarea Soarelui”, sl Centru   (str. 

Alexei Mateevici, 23) 

9. Centrul de creaţie tehnică pentru copii şi adolescenţi „Politehnic”,   

„Politehnic”,  sl     Centru    (bd Iurii Gagarin, 4)   

10. Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști  (bd Traian, 3) 

11. Centrul de creație a copiilor „Luceafărul”,  sl Botanica (str. Valea 

Crucii, 2) 

12. Casa de creație a copiilor, Vadul lui Vodă  (str. Ștefan cel Mare, 

38) 



13. Centrul de Copii și Tineret  „Udo Jurgens”, com. Budeşti   

(Budești. str. Chișinăului, 1) 

 

 

 

 

 

 


