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Denumirea 

Proiectului şi 
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Tipul 

Proiectului  
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credit  
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inclusiv,  valorificat în 

anul 2017   

Indicatori şi rezultate atinse, inclusiv în anul 2017  

Uniunea Europeană      

AUSTRIA  

(ADA)  

 

KulturKontakt 

Austria  

 

 

VEN II Veniturile 

din Expertiza 

Noastră –  

Generarea 

veniturilor la 

instituțiile din 

sistemul de 

învățământ 

profesional şi 

tehnic 

(aprilie 2017 – 

martie 2019) 

Grant, asistență 

tehnică 

Bugetul total al  

proiectului este de aprox. 

de 60,000 EUR 

 

Inclusiv în anul 2017 au 

fost valorificate/ 

debursate EUR 5,150. 

În contextul implementării proiectului s-a realizat în anul 2017:  

- formarea managerilor și contabililor ai 20 IIPT în domeniul 

managementului financiar și contabilizării corecte a activităților 

generatoare de venit (2 seminare de formare, în total 82 participanți)  

- elaborarea planului de acțiuni  

în vederea promovării activităților de antreprenoriat generatoare de 

venituri în sistemul de învățământ profesional tehnic pe anii 2017-

2019 

- analiza situației actuale și a cadrului legal și etapelor necesare 

pentru trecerea la autogestiunea economica-financiară a IÎPT 

AUSTRIA  

(ADA)  

 

KulturKontakt 

Austria  

 

IVET - 

Învățământul 

profesional tehnic 

incluziv în 

Republica Moldova 

(septembrie 2017 –

decembrie  2019) 

Grant, asistență 

tehnică 

Bugetul total al  

proiectului este aprox. de  

100,000 EUR,  

 

Inclusiv în anul 2017 au 

fost valorificate/ 

debursate EUR 37,800. 

În contextul implementării proiectului s-a realizat în anul 2017:  

- un studiu de referință privind învățământul profesional tehnic 

incluziv în Moldova 

- vizita de studiu la Viena, Austria, cu tema 

„Formarea profesională incluzivă și orientarea profesională“ (15 

participanți din cadrul MECC, MSMPS, MEI, CCI, ANOFM, 

CRDIP, SAP Bălți, SAP Chișinău, ȘP nr. 5 din Bălți, ȘP nr. 11 din 

Chișinău, CEEE, AOPD) 

- asigurarea accesibilității clădirilor (intrarea, blocurile sanitare) la 

două IÎPT (ȘP nr. 5 din Bălți, ȘP nr. 11 din Chișinău) 

- seminar de informare la tema „Incluziunea în Învățământul 

profesional tehnic” cu reprezentanții tuturor IÎPT (77 participanți). 

AUSTRIA  

(ADA)  

 

KulturKontakt 

Austria  

 

SEN - Împreună 

învățăm, împreună 

trăim 

(ianuarie 2016 – 

martie 2018) 

Grant, asistență 

tehnică 

Bugetul total al  

proiectului este aprox. de  

115,000 EUR,  

 

Inclusiv în anul 2017 au 

fost valorificate/ 

debursate EUR 61,000. 

În contextul implementării proiectului s-a realizat în anul 2017:  

- publicarea Ghidului metodologic „Incluziunea educațională a 

copiilor cu tulburări din spectru autist“, aprobat de Consiliul 

Național pentru Curriculum (1000 exemplare tipărite) 

- Studiul de evaluare a impactului asistenței metodologice oferită de 

specialiștii Serviciilor raionale/municipale de asistență 

psihopedagogică instituțiilor de învățământ primar și secundar în 



vederea implementării educației incluzive; rezultatele au fost 

prezentate la consiliul consultativ pentru educația incluzivă  

- 44 specialiști ai celor 35 Servicii de asistență psihopedagogică 

(SAP) formați în domeniul incluziunii școlare a copiilor și tinerilor 

cu deficiențe de auz (4 seminare à 2,5 zile în total) 

- 42 specialiști ai celor 35 Servicii de asistență psihopedagogică 

(SAP) formați în domeniul incluziunii școlare a copiilor și tinerilor 

cu deficiențe de vedere (4 seminare à 2,5 zile în total) 

- 40 specialiști ai celor 35 Servicii de asistență psihopedagogică 

(SAP) formați în domeniul incluziunii școlare a copiilor și tinerilor 

cu tulburări din spectru autist (4 seminare à 2,5 zile în total) 

- 12 SAP-uri au participat la atelierele de schimb de experiență la 

tema “Consolidarea modului de funcționare a SAP-urilor” (în total 

98 participanți) 

- formarea echipei de conducere și a angajaților Centrului 

Republican de Asistență Psihopedagogică (CRAP) în domeniul 

managementul calității, planificarea strategică, incl. elaborarea 

planului strategic de dezvoltare a CRAP (3 seminare de formare) 

AUSTRIA (ADA)  

Guvernul României 

 

Parteneri:  (ATIC)   

Parteneriate pentru 

calitatea şi 

relevanţa 

învăţămîntului 

profesional tehnic  

în domeniul TIC 

din Republica 

Moldova  

(2015-2018)  

Grant  Bugetul total al  

proiectului este de   694 

000 euro,  

 

Inclusiv în anul 2017 au 

fost valorificate/ 

debursate  

 

330 mii Euro 

În contextul implementării proiectului s-a realizat:  

- consolidarea capacităţilor şi dotarea Centrului de Excelenţă în 

Informatică şi Tehnologii Informaţionale; 

- Un nou centru de formare continuă în cadrul CEITI dotat şi 

instruit; 

- programe de formare continuă a cadrelor manageriale şi didactice a 

18 instituţii beneficiare,  

- curricula la specialităţile TIC şi la limbă engleză aplicată pentru 

IPT elaborate; 

- programe de stagii pentru elevii IPT la specialităţile TIC 

organizate; 

- activităţi de promovare a carierei IT şi a instituţiilor IPT au fost 

desfăşurate; 

 

 Inclusiv în anul 2017  

- 2 Programe de formare la subiectele Management educaţional şi 

Management strategic implementate pentru cadrele manageriale ale 

CEITI şi ale instituţiilor arondate; 

-Conceptul regulamentului şi al planului de dezvoltare a 

Departamentului de formare continuă din cadrul Centrului de 

Excelenţă elaborat şi aprobat de Consiliul l CEITI; 



-Dotări: 12 calculatoare cu sisteme de operare licenţiate, 3 laptopuri, 

scaner, copiator, tablă interactivă, proiector digital, programe 

educaţionale şi echipament care permit învăţarea la distanţă; 

-2 module de instruire în psihopedagogie au fost organizate pentru 

cadrele didactice CEITI; 

-2 curricula la limba engleză aplicată în domeniul TIC elaborate; 

-Patru programe de instruire pentru cadrele didactice în .NET 

Fundamentals; ASP.NET (12 cadre didactice), Future of Jobs (16 

cadre didactice); Java (24 cadre didactice), CCNA (6) realizate; 

-Două programe de stagii -pentru aprox. 42 elevi; 

-Instituţiile beneficiare au fost instruite şi 9 sprijinite în dezvoltarea 

paginilor sale web; 

- târgul anual de orientare în carieră în IT, cu accent pe formarea 

competenţelor profesionale, personale şi sociale, a fost organizat la 

Tekwill, -  630 tineri -  înrolaţi la şcolile IPT; 

-La 30 martie 2017, a avut loc cea de-a 8 ediţie a Moldova TIC 

Summit.  

-Două programe de formare a angajaţilor ANACIP  realizate în 

domeniul managementul conflictului şi inteligenţa emoţională;  

-Sediul ANACIP a fost dotat cu echipament multimedia: calculatoare 

tip desktop, imprimante, laptopuri, Hard Discuri externe, dictofoane 

digitale, etc. De asemenea, au fost mobilate trei birouri, o sală comună 

şi o sală de şedinţe; 

-Cu sprijinul proiectului, reprezentanţii ANACIP au participat la două 

evenimente ENQA, a 8-a Asamblee Generală ENQA, octombrie 

2017, o instruire în Astana, Kazahstan, noiembrie 2017 (2 

participanţi), întrunire bilaterală cu agenţia omolog din Kazahstan şi 

semnarea unui acord bilateral de cooperare.  

LIECHTENSTEN 

 

Liechtenstein 

Development Service 

(LED)  

 

Implementator  

Asociația Obștească 

Educație pentru 

Dezvoltare 

Consolidarea 

Sistemului de 

Educație 

Profesională 

Tehnică  

în Moldova 

CONSEPT 

III 

 

Grant  Bugetul total al  

proiectului este de 

2’701’540 euro. 

 

Inclusiv în anul 2017 au 

fost valorificate 

642’099 euro. 

 

Realizări în contextul implementării proiectului CONSEPT în 

anul 2017: 

Centrul de Formare a cadrelor didactice din ÎPT: 

- Modulul “Formarea abilităților de evaluare” a fost restructurat în 

format de învățare mixtă (la distanță), pilotarea desfășurându-se cu 

succes şi organizat un trening la UTM;  

Management: 

- 7 instituții au elaborat Planul de Dezvoltare a Școlii; 

- A fost elaborat ghidul metodologic „Planul de Dezvoltare 

Strategică a Instituției”. 



(AED) 

 

Parteneri:  

UTM, Departamentul 

de Formare Continuă; 

Centrul Pro Didactica,  

 CIDDC 

Perioada de 

implementare: 

2015-2018  

Instruiri pentru cadrele manageriale la Managementul Strategic, 

Managementul Calității, Implementarea și Evaluarea PDS-ului ș.a.  

Formarea cadrelor didactice: 

- 218 persoane au beneficiat de formări metodologice la 4 module 

organizate de CFC, inclusiv coaching în teritoriu; 

- 83 persoane au beneficiat de training-uri pentru dezvoltarea 

abilităților IT, organizate în colaborare cu CTICE; 

- 193 de persoane au participat la training-uri ocupaționale pentru 

sudori, croitori și bucătari, în colaborare cu Centrul de Formare Don 

Bosco, Facultatea de Industrie Ușoară din cadrul UTM și Studioul 

Gastronomic LoChef. 

Gândire critică: 

- A fost elaborat ghidul “Formarea competențelor profesionale prin 

dezvoltarea gândiri critice”; 

- 72 de cadre didactice au început primul modul de gândire critică, 

organizat de Centrul Educațional Pro Didactica. 

Materiale didactice: 

-  Au fost elaborate diverse materiale didactice pentru bucătari, 

croitori, electricieni: materiale video, materiale vizuale, broșuri; 

- A fost creată platforma online cu resurse dedicate pregătirii 

profesionale www.meseriamea.com, unde sunt stocate materialele 

menționate mai sus. 

Suport material: 

- ȘP nr. 2 din Cahul: a fost construit un poligon pentru sudare;  

- ȘP Hîncești: s-a renovat sala teoretică pentru meseria 

Electrogazosudor-montator; 

- ȘP nr. 7 Chișinău: s-a renovat și amenajat un laborator la meseria 

Lăcătuș tehnic sanitar; 

- CEC: A fost instalat un Sistem de colectoare solare pe acoperișul 

căminului, care va asigura căminul cu apă caldă; 

- CEIU: s-au renovat două ateliere pentru meseria Croitor.  

Evaluare: 

-  În 8 instituții de învățământ profesional pentru 200 de elevi de la 

meseriile Bucătar și Sudor s-a realizat evaluarea de diagnoză a 

cunoștințelor la discipline de cultură generală 

 Participarea elevilor: 

- S-a format noul Consiliu Național al Elevilor din ÎPT; 

- 15 școli profesionale au fost susținute să-și formeze un consiliu al 

elevilor; 

http://www.meseriamea.com/


- 180 de persoane au participat la seminare pentru a învăța cum pot 

face școlile mai prietenoase elevilor. 

Liechtenstein 

Development Service 

(LED)  

 

Educație pentru 

Agricultură 

EdAgri 

 

 

Perioada de 

implementare 

2012-2018 

 

Grant Bugetul total al  

proiectului este de 

594’468 euro. 

 

Inclusiv în anul 2017 au 

fost valorificate  

139’740 euro. 

- Consolidarea managementului Centrului de Excelență în 

Horticultură și Tehnologii Agricole (CEHTA) Țaul. Planul strategic 

CEHTA 2015-2020 este revizuit participativ semestrial; s-au realizat 

cca 65% (2015-2017). EdAgri a oferit suport în atragerea unor 

proiecte (Biomasă și energie/PNUD, Livada Moldovei/BEI, Sprijin 

bugetar pentru Centrele de Excelență în sectorul VET/fonduri UE, 

APM/Chemonics USAID).  

- realizarea studiului ”Analiza rezultatelor economice și agrochimice 

a utilizării terenurilor agricole ale staţiunii didactico-experimentale 

ale CEHTA din Ţaul (2014-2016)”. 

- Formarea competențelor antreprenoriale. 4 cursuri de formare, 6 

vizite de studiu, consultanță realizată și un plan realizat de 

dezvoltare a activităților generatoare de venituri la cultivarea 

legumelor în CEHTA în colaborare cu ONG CEDA.  

- Formarea competențelor de instruire a profesorilor de discipline 

agricole.70 de pers/zile de formare continuă în psihopedagogie 

realizate de cadrele didactice la CFC UTM; 22 lecții asistate la 18 

profesori (43% din profesori); 53 pers/zile de formări, vizite de 

studiu realizate în legumicultură și cultivarea pomușoarelor.  

- Dezvoltare curriculară. Au fost elaborate Profilul Ocupațional, 

curricula și planul de învățământ la specialitatea ”Legumicultură și 

pomicultură”, ”Tehnologia produselor de origine vegetală” conform 

metodologiei naționale.  

- Suport pentru infrastructură, terenuri didactice, laboratoare, 

inclusiv prin Programul de Transfer Tehnologic. Un Laborator 

Multifuncțional creat și dotat pentru disciplinele horticole; 17 

ateliere de lucru realizate pentru profesori; 9 ghiduri elaborate. O 

seră modernă cu răsadniță construită și dotată (702 mp); două 

sectoare didactice pentru cultivarea legumelor în câmp deschis 

(3100 mp); 43 de specii și 135 de soiuri de legume și fructe 

cultivate. Programul de Transfer Tehnologic: 11 propuneri 

recepționate și 5 aplicate (37 444 €). 

LED 

FOUNDATION 

LIECHTENSTEIN 

DEVELOPMENT 

SERVICE/ CEDA/ 

CENTUL PENTRU 

Activitatea de 

Instruire în 

Domeniul 

Antreprenoriatul- 

ui și Angajării În 

Câmpul Muncii  

Grant Bugetul total al  

proiectului este de   

757,743.00 Euro,  

 

Inclusiv în anul 2017 au 

fost valorificate/ 

Obiectiv 1.Consolidarea capacității naționale de a oferi educație 

antreprenorială în instituțiile de învățământ profesional tehnic. 

- A fost evaluată capacitatea Centrului de Excelență în Economie 

și Finanțe ca un potențial furnizor de instruire în domeniul 

antreprenoriatului profesorilor din instituțiile ÎPT; 



EDUCAȚIE 

ANTREPRENORIAL

Ă ȘI ASISTENȚĂ ÎN 

AFACERI  

 

 

 

 

(MEEETA IV) 

 

Martie 2017-

februarie 2020 

Debursate 160, 850.00 

Euro 

- 3 experți locali / master-traineri pentru a elabora agendele și 

pentru a oferi instruirea viitorilor formatori în domeniul educației 

antreprenoriale; 

- 21 de participanți la cursul de formare a formatorilor care  au 

participat la 3 sesiuni din cadrul  programului de formare a 

formatorilor în domeniul educației antreprenorial – acești formatori 

urmează sa fie implicați in formarea cadrele didactice care predau 

Bazele Antreprenoriatului in cadrul IPT; 

Au fost elaborate două documente conceptuale:  

-Repere conceptuale pentru dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale la disciplinele generale și tehnice (matematică, 

limba română, limbi moderne, IT, educație civică / istorie și 

discipline tehnice) în învățământul profesional tehnic secundar și 

post secundar 

-Cadrul conceptual pentru dezvoltarea instrumentarului  de 

evaluare a competențelor antreprenoriale la disciplinele 

generale și tehnice în învățământul profesional tehnic secundar 

și post secundar  

 

24 profesori ai instituțiilor ÎPT care predau matematica, limba 

română, limbi moderne, IT, educație civică / istorie și discipline 

tehnice au participat la un Atelier de lucru pentru definitivarea 

documentelor conceptuale sus menționate. 

Obiectiv 2. Elevii și absolvenții instituțiilor de învăţământ 

profesional tehnic  aplică abilitățile lor antreprenoriale: 

  

-48 de absolvenți ai ÎPT  au fost instruiți la cursuri de instruire 

antreprenorială post -VET și au definitivat si prezentat planurile 

propriilor afaceri la sfârșitul cursurilor; 19  din ei au aplicat la 

programul de granturi si  12 persoane  (63,15%) au primit sprijin în 

procurarea echipamentelor pentru inițierea propriei afaceri. Suma 

granturilor = 16 899 EUR 

-In perioada 26 aprilie - 5 mai au fost organizate  5 concursuri 

regionale a planurilor de afaceri pentru elevii IPT  la care au fost 

prezentate 96 de planuri de afaceri depuse de către elevii din  30 de 

școli VET, 9 colegii și 6 centre de excelență 

 

-A patra ediție a concursului național "Cel mai bun plan de 

afaceri" a fost organizata in iunie 2017 -  au participat 20 de elevi - 

câștigători ai concursurilor regionale și 11 au fost nominalizați cu 



premii si diplome. Profesorii de BA elevii cărora au fost 

nominalizați in cadrul concursului național, la fel au fost menționat 

cu cadouri si diplome de apreciere 

 

Obiectiv 3. Instituțiile ÎPT desfășoară activități antreprenoriale 

pentru o mai bună calitate a pregătirii profesionale a studenților și a 

generării veniturilor 

- Au fost organizate 2 ateliere de lucru privind activitățile 

antreprenoriale din cadrul  IPT la care au participat  92 de 

persoane, inclusiv directori, contabili, personal didactic și 

reprezentanți ai ministerelor. 

      

GERMANIA  

 

Ministerului Federal 

pentru Cooperare 

Economică și 

Dezvoltare al 

Germaniei (BMZ) / 

Agenția de Cooperare 

Internațională a 

Germaniei (GIZ) 

Reforma 

Structurală în 

învățământul 

Profesional Tehnic 

(ÎPT) în Republica 

Moldova 

(Decembrie 2015 – 

Decembrie 2018)  

Grant  Bugetul total al 

proiectului: 2 mln. euro  

 

Valorificat în 2017: 0,7 

mln. euro 

Indicatori: 

1. Cadrul normativ  

4 (patru) asociații patronale din comerț și industrie confirmă 

cadrul normativ al politicilor ȊPT (regulamente, prevederi legale, 

standarde, structuri și modele de finanțare), ca fiind 

corespunzător cerințelor companiilor membre, în mod "integral" 

sau "în mare măsură". 

2. Numărul de înscrieri 

Numărul locurilor de înscriere în cadrul programelor ȊPT în 

sistemul dual oferit de către agenții economici va crește cu 500% 

față de anul 2014, dintre care 40% dintre acestea vor fi ocupate 

de femei. 

Rezultate atinse în 2017: 

1. Cadrul normativ  

Aprobarea “Regulamentului cu privire la organizarea 

programelor de formare profesională tehnică prin învățământ 

dual”, “aprobat prin HG nr. 70 din 22 ianuarie 2018 și a fost 

publicat în Monitorul Oficial nr. 27-32 din 26.01.2018. 

2. Definirea mandatelor  

Conform Regulamentului menționat anterior, sunt definite 

atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii Moldova în pprocesul de organizare, 

desfășurare și monitorizare a învăţământului dual. 

Activitatea de suport și monitorizare a învăţământului dual îi 

revine Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, iar 

atribuțiile instituției camerale sunt redate în Regulament. 



   

3. Numărul de înscrieri 

În Planul de admitere (comanda de stat) cu finanțare de la 

bugetul de stat pentru anul de studii 2017-2018, învățământ dual 

au fost alocate 862 locuri (bazate pe Acorduri de cooperare 

semnate între agenți economici și IÎPT). Au fost înscriși circa 600 

de elevi-ucenici, la 20 de meserii din 9 sectoare ale economiei 

naționale. 42% din locuri au fost ocupate de fete.  

Activități ale proiectului realizate în 2017: 

 Vizite de informare și consiliere la sediul întreprinderilor. 

 Materiale promoționale (leaflet-uri, spoturi radio) elaborate. 

 Curricula în curs de elaborare pentru 8 meserii, în baza 

analizelor ocupaționale, elaborate anterior (în anul 2016). 

 Formarea maiștrilor-instructori în producție: 31 persoane 

instruite. 

 Formarea examinatorilor în învățământul dual: 40 persoane 

instruite.   

 Vizita de informare și documentare în Republica Federală 

Germania (mai, 2017): 10 persoane. 

 Stagiu de instruire în Germania, cu tema „Studiul bunelor 

practici ale formării profesionale duale în Germania și 

elaborarea de propuneri pentru preluarea unor elemente ale 

sistemului dual pentru aplicare în Republica Moldova“, (8 

săptămâni: iunie-august 2017): 10 persoane. 

 Cartografierea agenților economici din proximitatea 

instituțiilor de învățământ cu profil agroalimentar Pe parcursul 

anului 2017 s-a realizat colectarea datelor, elaborarea bazei de 

date a agenților economici pe sectoare, sub-sectoare și selectarea 

prin licitație deschisă a unei companii specializate pentru 

crearea “Hărții digitale a instituțiilor de învățământ profesional 

si mediu de specialitate care oferă programe in domeniul 

agroalimentar si a agenților economici din proximitatea 

acestora”.    

 

 

    



 

 

 

     

 


