
Proiectul ”Reforma Structurală în Învățământul Profesional Tehnic 

(ÎPT) în Republica Moldova” 

 

Implementat de GIZ – Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, în 

cadrul cooperării germane, ca parte componentă a Programului ”Dezvoltare 

Economică Durabilă”. 

Durata proiectului: Decembrie 2015 – August 2018. 

Proiectul este implementat în parteneriat cu: Ministerul Educației al 

Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii 

Moldova.   

 

Beneficiari: 

 Asociații patronale, 

 Întreprinderi private din sectoare prioritare, 

 Școli profesionale și colegii, 

 Cadre didactice și maiștri-instructori, 

 Tineri și tinere, 

 Camera de Comerț și Industrie, 

 Comitete Sectoriale. 

 

Scopul proiectului: 

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea politicilor educaționale și 

cadrului instituțional pentru sprijinirea implementării ÎPT orientat spre cerere, prin 

adoptarea unor elemente ale sistemului dual. 

Proiectul va contribui la consolidarea implicării agenților economici din 

diverse sectoare prioritare, inclusiv din domeniul agriculturii și industriei alimentare, 

în procesul de conturare a ÎPT inițial orientat spre cerere, prin adoptarea elementelor 

duale, în strânsă cooperare cu furnizorii de educație din sistemul public. 

 

Domenii principale de activitate: 

 Consiliere la nivelul politicilor: în baza dialogului public-privat și a propunerilor 

din partea mediului de afaceri, proiectul va elabora recomandări în vederea 

ajustării și perfecționării cadrului normativ la toate nivelurile, pentru a permite 

implementarea sistemică a unui ÎPT orientat spre cerere cu elemente duale.  

 Sprijinirea partenerilor de cooperare, atât agenți economici din sectorul privat cât și 

unități de învățământ din sistemul public ÎPT pentru elaborarea inițiativei, 

încheierea acordurilor de cooperare și implementarea programelor de formare 

duală. 

 Acțiuni pentru îmbunătățirea imaginii ÎPT, pe baza exemplelor de bune practici. 

 



Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) implementează proiecte de 

dezvoltare din numele Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și 

Dezvoltare (BMZ), alte Ministere Federale, precum și alte instituții și organizații 

internaționale. 

 

În calitatea sa de prestator de servicii la nivel mondial în domeniul cooperării 

internaționale pentru dezvoltare durabilă, GIZ lucrează împreună cu partenerii săi cu 

scopul de a elabora soluții eficiente care oferă oamenilor perspective mai bune și 

îmbunătățesc în mod durabil condițiile de viață a acestora. GIZ este o organizație 

federală de interes public, care acordă suport Guvernului German, precum și altor 

clienți din sectorul public și privat, într-o varietate vastă de domenii, printre care 

dezvoltare economică și ocuparea forței de muncă, energie și mediu înconjurător, 

pace și securitate. 

Promovarea cooperării între Guvernul Germaniei și Guvernul Republicii 

Moldova a început în 1994. De atunci, au fost implementate un șir de proiecte de 

dezvoltare, care au avut drept scop facilitarea procesului de tranziție și de 

modernizare a țării. 

 

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) / Oficiul GIZ Chișinău:  

str. Bernardazzi 66, et. 5  

Chișinău, MD-2009, Republica Moldova  

T: +373 22 996031  

E: giz-moldova@giz.de  

I: www.giz.de 

 

Proiectul este implementat cu suportul financiar și din numele Ministerului Federal 

pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei (BMZ). www.bmz.de 

 

Adresa proiectului ”Reforma Structurală în învățământul Profesional Tehnic (ÎPT) în 

Republica Moldova”: 

Chișinău, Ștefan cel Mare, 162, MD 2004, 

etajul 7, bir. 702, 705.  

T: +373 22 221725, +373 22 221724  

E: oana.vodita@giz.de  

W:www.giz.de/en/worldwide/37587.html 
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