
Nr. Titlul proiectului Obiectivul general
Perioada de
implementare

Responsabil de
implementare /
Coordonator Parteneri Bugetul Total Donator Rezultate

Ivatamint pre-scolar
1. Parteneriatul Global

pentru Educaţie
Oferirea accesului echitabil la
programe de educație timpurie
copiilor din mediul rural și a celor
cu nevoi speciale; îmbunătățirea
calității educației prin sporirea
capacității educatorilor de a
aplica noul curriculum centrat pe
copil și standardele de
dezvoltare; dotarea cu materiale
didactice și programelor
parentale.

Aprilie 2012 -
Noiembrie 2013

Ministerul
Educaţiei

UNICEF: partener-
coordonator local;
Banca Mondială:
responsabilă de
administrarea
grantului;
FISM: agenţia
responsabilă de
componenta
Renovarea instituţiilor
preşcolare

4,400,000
USD

Parteneriatul
Global pentru

Educaţie

1) Renovarea și dotarea cu mobilier,
materiale didactice, cărți, jucării a circa
41 instituții preșcolare;
2) Renovarea și dotarea cu echipament
specializat 3 centre de reabilitare pentru
copiii cu nevoi speciale;
3) 130 de centre care vor presta servicii
de mentorat și formare continuă pentru
7000 de educatori vor fi dotate cu
echipamente;
4) Toate instituțiile preșcolare din țară
vor primi cărți și materiale didactice.

2. Un start bun în viaţă
pentru copiii din
mediul rural din
Moldova

Consolidarea educaţiei de
calitate pentru copiii mici pe
parcursul întregii perioade de
dezvoltare timpurie, inclusiv în
perioada şcolii primare, şi
introducerea noii metodologii de
predare în formarea iniţială a
cadrelor didactice, în scopul
sporirii impactului proiectului la
nivel sistemic

mai 2012-mai
2015

A.O. Programul
Educaţional „Pas

cu Pas”

Ministerul Educaţiei,
APL direcţiile raionale
de învăţământ,
tineret şi sport.

316,840 Euro Liechtenstein
Development

Service

• Elaborarea şi publicarea unui pachet
comprehensiv de materiale pentru
promovarea calităţii în educaţia timpurie
(inclusiv perioada şcolară mică), cu
utilizarea pachetului de materiale de
calitate ISSA şi alte materiale noi pentru
instruirea şi mentoratul diferitelor
grupuri-ţintă;
• Dezvoltarea capacităţii experţilor şi
formatorilor naţionali din PEPP
(Programul Educațional ”Pas cu Pas”) de
a desfăşura training-uri pentru grupurile
ţintă şi a oferi asistenţă tehnică pe
teren;
• Sporirea capacităţii cadrelor didactice
de la ciclul preşcolar din 40 grădiniţe şi
Centre Comunitare de a oferi programe
de calitate centrate pe copil;
• Sporirea capacităţii cadrelor didactice
de la ciclul primar din 35 şcoli de a
promova principiile educaţiei centrate pe
copil şi a asigura continuitatea practicilor
de educaţie timpurie;
• Racordarea cadrelor profesorale la
noile cerinţe ale educației de calitate
bazate pe metodologia centrată pe copil
( prin valorificarea noului pachet de
materiale de calitate ISSA şi utilizarea
noilor documente naţionale de politici
educaţionale - Standardele de învăţare şi
dezvoltare ale cadrului didactic şi a
copiilor de la 0-7 ani);
• Crearea unei comunităţi de practici de
învăţare şi diseminarea experienţei
avansate.



3. Extinderea
modelului de succes
a educaţiei incluzive
preșcolare în
Republica Moldova"

Promovarea incluziunii
educaţionale a copiilor cu cerinţe
educative speciale de vîrstă
preşcolară prin crearea unor
modele de grădiniţe incluzive la
nordul şi sudul republicii,
dezvoltarea capacităţilor
personalului din grădiniţele
model în lucrul cu copiii cu
dizabilităţi, elaborarea
mecanismelor care vor
îmbunătăţi accesul educational
pentru copiii cu nevoi
educaţionale speciale din
Republica Moldova

august 2013-
decembrie 2014

Ministerul
Educaţiei

APL direcţiile raionale
de învăţământ,
tineret şi sport.

524 090
dolari SUA

CZECH
DEVELOPMENT

AGENCY

1. Sunt semnate acorduri de colaborare
cu Consiliile raionale, Direcţii raionale de
Educaţie, Tineret şi Sport în scopul de a
dezvolta în fiecare centru raional o
grădiniță incluzivă (Edineţ şi Leova).
2. Două grădinițe sunt renovate și
adaptate la cerințele copiilor cu nevoi
speciale.
3. Cadrele didactice și specialiștii din
cele 2 grădinițele cu practici incluzive
sunt formați și dețin informații și abilități
de lucru cu copiii cu cerințe educaționale
speciale.
4. Copiii cu cerințe educaționale
speciale, care frecventează grădinițele
cu practici inclusive (Edineţ şi Leova),
beneficiază de servicii specializate de
suport.                                    5. 2 mini-
busuri, pentru grădiniță din or. Edineț și
pentru grădiniță din or. Leova procurate.

4. Proiectul pentru
îmbunătăţirea
mediului
educaţional în
instituţiile
preşcolare din or.
Orhei

Îmbunătățirea condițiilor de
educație a copiilor și reducerea
cheltuelilor resurselor
termoenergetice

august 2012-
august 2013

Ambasada
Japoniei în RM

APL direcţia raională
de învăţământ,
tineret şi sport.

67 046,04
Euro

Japonia,
Programul
Kusanone

Ferestre la instituțiile preșcolare
schimbate

Ivatamint pre-universitar
1. Proiectul Reformei

în Educaţie în
Moldova

Consolidarea calităţii educaţiei
prin susţinerea reformelor de
eficientizare care sunt
implementate în domeniul
educaţiei

2013 - 2018 Ministerul
Educaţiei

Instituţii de
învăţămînt din
Republica Moldova

40 mln USD Asociaţia
Internaţională
pentru
Dezvoltare,
Fondul
administrat de
Banca Mondială

(1) Consolidarea calităţii educaţiei în
sub-sectorul educaţie generală
(2) Creşterea eficienţei sectorului
educaţional prin eliminarea excesului de
capacităţi şi crearea sistemului de
educaţie flexibil axat pe necesităţile
elevului,  dotat astfel încît să asigure
învăţămînt adaptat la cerinţele
economiei moderne.
(3) Asistenţă tehnică  pentru a sprijini
implementarea, monitorizarea şi
măsurarea rezultatelor programului.



2. Acces egal la educaţie (AEE)Implementarea unui program -
pilot  care vizează sporirea
accesului egal la educaţie a
copiilor cu cerințe educaționale
speciale  din 15 localităţi din
Republica Moldova

2010 – 2013 AO Keystone
Human Services
International
Moldova
Association

Ministerul Educaţiei,
MMPSF, APL de
nivelurile unu şi doi;
Direcțiile Generale de
Învățămînt şi
administrațiile
şcolilor-pilot;
Programul
Educaţional „Pas cu
Pas”; AO „Femeia şi
Copilul – Protecţie şi
Sprijin”

157,522
dolari SUA

Early Childhood
Program / Open
Society
Foundations

1) Acces asigurat la educație al  tuturor
copiilor, inclusiv a celor cu necesități
educaționale școlare,  în 15 comunități
din RM.
2) Suport  administrațiilor școlilor în
crearea și capacitarea echipelor
multidisciplinare, a pedagogilor de la
clasă, a pedagogilor de sprijin, a
părinților, a coordonatorului centrului de
resurse pentru educația incluzivă.
3) Necesități educaționale ale copiilor cu
nevoi speciale evaluate, planuri
educaționale individualizate dezvoltate
și implementate, materiale metodologice
elaborate.
4)  Centre de resurse în educația
incluzivă și  cadrele didactice de sprijin
dezvoltate. 5) Schimb de experiențe și
lecții învățate în domeniul educației
incluzive cu alte școli din Moldova.

3. Școala viitorilor
profesori de limba
engleză (FELT
School)

Proiectul îşi propune să
contribuie la dezvoltarea
profesională a viitorilor profesori
de limba engleza din Moldova

Iunie 2013 - Iunie
2015

Asociația
„Centrul pentru
Educație
Continuă”, or.
Bălţi

Facultatea Limbi și
Literaturi Străine,
Universitatea „Alecu
Russo” din Bălți

80’536 Euro Liechtenstein
Development
Service (LED)

1. Elaborarea materialelor didactice,
care vor completa cu succes cursurile
pentru începători care studiaza limba
engleză;
2. Consolidarea capacităţilor profesorilor
de engleză în instituțiile partenere, prin
instruire cu privire la aplicarea
metodologiilor centrate pe elev;
3.  Asigurarea elevilor cu materiale
necesare pentru formarea portofoliului
de invatare si participarea acestora in
programe de dezvoltare profesionala;
4.  Formarea studenților și profesorilor
debutanți in scopul îmbunătățirii
abilităților de management al clasei;
Oferirea copiilor din grupurile vulnerabile
oportunitati de invatare gratuite (scoala
de vara si consiliere), în scopul de a
îmbunătăți abilitățile de comunicare in
limba engleză și cele sociale.



4. Educație Plus:
sprijinind și
dezvoltînd
incluziunea copiilor
romi într-o școală
din Republica
Moldova

Scopul proiectului este de a
facilita procese educaționale
formale și non-formale din școala
selectată pentru ca copiii romi să
fie mai integrați în școală.

Ianuarie 2013 –
Octombrie 2013

Ograda Noastra
NGO

Scoala din s. Zîrnești,
raionul Cahul

EUR 24'980 Liechtenstein
Development
Service (LED)

Obiectiv 1. Consolidarea proceselor
educaționale ale școlii din s. Zîrnești,
astfel încât:
a. copiii romi dispun de rechizite pentru
procesul educaţional
b. rata de absenteism și abandon şcolar
a scăzut
c. decalajul educațional dintre copiii romi
și non-romi s-a redus
d. cazuri de atiditudine segregaţionistă
sînt combătute
e. personalul şcolii este instruit pentru a
face față mai bine provocărilor legate de
educația incluzivă a copiilor romi
 
Obiectiv 2. Formarea şi consolidarea
capacităţilor diferitor actori locali şi
regionali (părinţi romi, autorităţi locale,
profesori şi administraţia şcolii), pentru a
face faţă proceselor educaţionale din
comunitate.

5. Îmbunătățirea
accesului la servicii
calitative de
Dezvoltare Timpurie
a Copilului, în
special pentru
grupurile
vulnerabile, în
Moldova

Sporirea accesului echitabil la
servicii calitative de educație de
bază pentru toți copiii

Mai 2011 -
Decembrie 2013

Ministerul
Educației ???

Instituțiile de
îmvățămînt, CNETIF,
Administrația Publică
Locală

USD 542,506 UNICEF 1) Evaluarea necesităților socio-
economice efectuată în 230 localități
fără grădinițe;
2) 1300 reprezentanți ai APL de nivelul I
și II, precum și ai societății civile au fost
instruiți în subiecte legate de importanța
Dezvoltării Timpurii a Copilului;
3) 44 Centre Comunitare create în
localitățile rurale fără grădinițe;
4) 2200 copii din localitățile rurale,
inclusiv copii cu dizabilități și de etnie
Romă, au fost implicați în programe de
instruire preșcolară;
5) 350 cadre didactice, manageri și
inspectori instruiți în Metodologia Axată
pe Copil și în implicarea părinților în
educație;
6) 700 părinți, inclusiv din cele mai
vulnerabile grupuri, au fost instruiți în
practicile de stimulare și învățare
timpurie;
7) 100 cadre didactice din localitățile
rurale au beneficiază de servicii de
mentorat.



6. Dezvoltarea
standardelor de
eficienţă a învăţării
şi a standardelor de
calitate a instituţiei
de învăţămînt
secundar general
din perspectiva
şcolii prietenoase
copilului

Elaborarea sistemului de
instrumente de evaluare a
standardelor de eficienţă a
învăţării în bază de competenţe
şi a standardelor de calitate a
instituţiilor de învăţămînt
secundar general din perspectiva
şcolii prietenoase copilului
pentru promovarea şi aplicarea
lor în şcoală

Mai 2013-
Decembrie 2013

Institutul de
Ştiinţe ale
Educaţiei

Ministerul Educației,
instituțiile de
învățămînt

MDL
2,064,065

UNICEF 1) Proiectul standardelor de evaluare a
eficienței învățării în bază de
competențe elaborat;
2) Proiectul standardelor de calitate a
instituțiilor de învățămînt secundar
general elaborat;

7. Managementul în
contextul politicilor
de asigurare a
calităţii
învăţământului din
Republica Moldova

Fundamentarea, elaborarea şi
valorificarea cadrului conceptual
şi metodologic al redimensionării
managementului învăţământului
general în baza noilor rigori ale
descentralizării în educaţie

Mai 2013 - Ianuarie
2014

Universitatea de
Stat din Moldova

Ministerul Educației,
instituțiile de
învățămînt

MDL
1,646,500

UNICEF 1) Proiectul Concepției managementului
educațional la nivel de sistem elaborat;
2) Ghidul metodologic ”Managementul
educațional” elaborat;
3) Proiectul Regulamentului cu privire la
organizarea și funcționarea Autorității
Local de Specialitate în domeniul
educației elaborat;
4) 82 formatori naționali în
managementul educațional instruiți;
5) Structura și conceptul standardelor
managementului educațional elaborate.

8. Analiza funcțională
a Ministerului
Educației și
instituțiilor
subordonate

Analiza detaliată a domeniilor de
competență a structurilor
evaluate prin prisma
necesităților și cerințelor
existente și planificate

August 2013 -
Ianuarie 2014

CPM Consulting
Group

Ministerul Educației,
instituțiile de
învățămînt

USD 75,000 UNICEF Metodologia finală a analizei funcționale
elaborată

9. Elaborarea
coeficienților de
incluziune pentru
formula de finanțare
a educației per elev

Elaborarea în continuare şi
adoptarea coeficienţilor/indicilor
propuşi în formula existentă de
finanţare per elev

Iulie 2012 -
Octombrie 2013

CREDO + Vahram
Avanesyan

Ministerul Educației,
instituțiile de
învățămînt

USD 57,650 +
USD 15,000

UNICEF Raport cu privire la opţiunile pentru
coeficienţii grupurilor cu Cerințe
Educaționale Speciale pentru formula de
finanţare per elev în scopul facilitării
Educației Incluzive

10. Elaborarea
Programului
Național de
Combatere a
Abandonului Școlar

Elaborarea politicilor eficace
pentru combaterea abandonului
școlar

Iulie 2012 -
Septembrie 2013

Magenta
Consulting

Ministerul Educației,
autoritățile
administrației publice
locale de nivelul I și II,
instituțiile de
învățămînt

USD 40,154 UNICEF 1) Raport privind copii aflați în afara
sistemului școlar în Moldova;
2) Proiectul Programului Național privind
Abandonul Școlar și a Planului de acțiuni
pentru realizarea programului dat

11. Promovarea
educației incluzive
la nivel local în R.
Moldova prin
schimbarea
atitudinii față de
integrarea copiilor
cu dezabilități în
școlile generale

Promovarea educației incluzive
la nivel local în R. Moldova prin
schimbarea atitudinii față de
integrarea copiilor cu dezabilități
în școlile generale

Octombrie 2012 -
Decembrie 2013

IDIS Viitorul Ministerul Educației,
autoritățile
administrației publice
locale de nivelul I și II,
instituțiile de
învățămînt

MDL
1,051,055

UNICEF 1) Campania Națională de comunicare în
educația incluzivă în proces de derulare;
2) Evaluarea percepțiilor populației din 6
localități-pilot privind educația incluzivă -
în proces de derulare

Invatamint rezidential si EI



1. Reforma sistemului
rezidențial de
îngrijire a copilului

Promovarea activităţilor de
implementare a Strategiei şi a
Planului naţional de reformă a
sistemului rezidenţial de îngrijire
a copilului în raioanele Florești,
Ialoveni și mun. Chișinău

2008 - prezent AO ”Lumos
Foundation
Moldova”

Ministerul Educaţiei 29,019,840 MDLCHLG, Marea
Britanie
Lumos
Foundation,
Marea Britanie

(1) reintegrarea a cca. 200 de copii în
familiile lor biologice; (2) prevenirea
instituționalizării a cca. 120 de copii; (3)
asistență autorităților locale din raionale
Florești și Ialoveni în procesul de
lichidare/închidere a 4 școli-internat (3
deja închise); (4) crearea serviciilor
substitutive familiei: 3 case comunitare;
23 servicii de asistență parentală
profesionistă; 2 case de copii de tip
familie.

2. Dezvoltarea și
promovarea
educației incluzive

Asigurarea accesului copiilor cu
CES la educație de calitate prin
dezvoltarea educației incluzive

Aprilie 2010 -
prezent

AO ”Lumos
Foundation
Moldova”

Ministerul Educaţiei 10,027,117 MDLLumos
Foundation,
Marea Britanie

(1) Asigurarea incluziunii școlare a cca
450 de copii cu CES; (2) Asistență
autorităților RM în dezvoltarea cadrului
normativ și de politici în domeniul
educației incluzive: Programul de
dezvoltare a educației incluzive,
Regulamentul privind redirecționarea
finanțelor în procesul reformei sistemului
rezidențial, Structura model și Ghidul de
implementare a Planului Educațional
Individualizat, Reglementări specifice
privind evaluarea finală și certificarea
copiilor cu CES, etc. (2) Crearea
serviciilor de suport educațional la nivel
raional - Serviciul de asistență
psihopedagogică în raioanele Ialoveni și
Florești; (3) crearea centrelor de resurse
pentru educația incluzivă în 12 instituții
de învățămînt general (6 per raion);  (4)
implementarea unui model de educație
incluzivă în 12 instituții de învățămînt
general (6 per raion);  (5)
elaborarea/editarea și difuzareaîn fiecare
direcție și instituție d eînvățămînt a 2
lucrări normative/metodologice - suport
în promovarea EI. Tiraj total - 4820 ex.
(6) Elaborarea, editarea și difuzarea în
fiecare instituție de învățămînt superior
și mediu de specialitate a unității de curs
Educație incluzivă. Tiraj total - 250 ex.
(7) Consolidarea capacităților
specialiștlor implicați în asistența copiilor
cu CES: În total - cca. 6000 persoane în
15 regiuni.

3. Acces egal la
educaţie pentru
copiii cu CES în
Moldova

Dezvoltarea a 4 şcoli drept  şcoli
resursă în educaţia incluzivă (L.T.
"ProSucces", Chişinău, Şcoala-
grădiniţă nr. 120, Chişinău, L.T.
"Ştefăneşti", c. Ştefăneşti, rn.
Floreşti, Şcoala primară
"Alexandru Donici", Cahul

Aprilie 2011 -
Decembrie 2013

Centrul "Speranţa"Ministerul Educaţiei 300,000 Euro Fundaţia pentru
Copii Pestalozzi;
Child Aid, Marea
Britanie;
World Jewish
Relief, Marea
Britanie

1. Copiii cu CES sunt integraţi în sistemul
educaţional;  2. Copiii din cele 4 şcoli  şi
părinţii lor dezvoltă atitudine pozitivă
faţă de incluziunea copiilor CES;  2.
Părinţii copiilor cu CES sunt instruiţi să
promoveze activităţi de protecţie a
drepturilor la educaţie de calitate

4. Acces la educație
pentru copiii cu CES
în Moldova

Promovarea educației incluzive Septembrie 2010 -
Decembrie 2015

Copil Comunitate
Familie (CCF)
Moldova

Ministerul Educației Hope and Homes
for Children
Marea Britanie



5. Acces egal la
educaţie (AEE)

Implementarea unui program -
pilot  care vizează sporirea
accesului egal la educaţie a
copiilor cu cerințe educaționale
speciale  din 15 localităţi din
Republica Moldova

2010 – 2013 AO Keystone
Human Services
International
Moldova
Association

Ministerul Educaţiei 335.941 USD
(157522
dolari SUA,
pagina
Keystone)

Early Childhood
Program / Open
Society
Foundations

Invatamint vocaţional tehnic
1. ECONET – Evoluţia

lucrului firmelor de
exerciţiu

Firma de exerciţiu, ca metodă de
predare, însuşită de  către
instituţiile partenere in proiect  si
functionarea Centralei Firmei de
Exercitiu

Ianuarie 2010 –
Decembrie 2013

KulturKontakt
Austria prin
intermediul
Biroului de
proiecte k-
education din
Chişinău

Ministerul Educației al
Republicii Moldova;
MAIA; Centrala
firmelor de exerciţiu
din Austria ACT;
Centrala Firmelor de
Exercitiu ROCT
Timișoara

464.629 Euro
(Faza finala)

Austrian
Development
Cooperation
(ADA),
KulturKontakt
Austria,
Ministerul
Educaţiei al
Republicii
Moldova, MAIA

1. La nivel naţional 80 de profesori calificaţi
să predea după metoda Firmei de exercițiu;
2a. 100% din Colegiile cu profil economic,
100% Colegii cu profil Agro-Industrial si 10%
din scolile profesionale vor dispune de
Infrastructura necesară activitătii Firmei de
exercitiu.
2b. 18 instituţii de învăţămînt vocaţional
sunt beneficiare ale proiectului.
3. O reţea naţională a Firmelor de exercitiu
stabilită şi menţinută de către un Service
Centru (SC).
4. Mijloace didactice orientate spre practică
pentru obiectul Firmei de exercitiu
disponibile la nivel naţional.
5. Toate firmele de exercitiu din Moldova
operează în conformitate cu standardele de
calitate uniformă.
6. Prin intermediul obiectului "Firma de
exerciţiu" şcolile fac legături cu economia
locală, antreneaza gestionarea unei firme
proprii si in asa fel sporeste angajabilitatea
elevilor.
7. O echipă de 8 formatori certificati national
în stare să efectueze  seminare de formare
pentru profesorii Firmelor de exercitiu.
8. Comerţul regional/internaţional al FE din
RM cu FE din alte ţări se intensifica, incl. prin
organizarea "tîrgurilor Firmelor de Exerciţiu"
în RM şi participarea la "tîrguri ale FE" din
străinătate.
9. Echiparea încăperilor de studii pentru
obiectul "Firma de Exerciţiu" în instituţiile
beneficiare sub forma de birou (oficiu).
10. Dezvoltarea competentelor sociale prin
aceasta metoda nefrontala de predare ca de
ex: lucrul in echipa, comunicarea, limbi
straine, competente interculturale,
rezolvarea conflictelor.

2. Proiectul-parteneriat
de instruire a
meșteșugarilor ”
Kreishandwerkerschaft
Hersfeld-Rotenburg”
(faza  I)

Specialiştii, în meseriile
promovate de proiect, deţin un
certificat de absolvire recunoscut
de economia ţării, şi certificatul
dat le face posibil, să candideze
în spaţiul european pentru joburi
calificate.

Aprilie 2010-
noiembrie 2013

Organizaţia
obştească ”
Kreishandwerkerschaft
Hersfeld-
Rotenburg”

Camera de Comerţ şi
Industrie a Republicii
Moldova;
Camera
Meşteşugarilor din
Koblenz

1 365 393,73
dolari SUA

Ministerul Federal
al Colaborării şi
Dezvoltării
Economice
(BMZ);
Fundaţia Robert
Bosch   022 23-
52-94

1. Modernizarea bazei tehnico-materiale
la  Școala profesională din Căuşeni; nr. 2
din Cahul;  Florești; nr. 1 din Cupcini;
Școala auxiliară din Popeasca; Școala de
meserii nr. 4 din Codru.
2. Mese rotunde organizate la nivel
naţional şi regional;
3. şcolarizări, cursuri de formare
continuă pentru profesori şi maiştri de la
şcolile profesionale,  ce activează în
domeniul prelucrării lemnului și
metalelor.



3. Îmbunătăţirea
calităţii
învăţămîntului
vocaţional in
domeniul TIC
(Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor) din
Republica Moldova

A sprijini îmbunătăţirea calitativă
a conţinutului şi procesului de
învăţământ în domeniul TIC în 5
instituţii pilot (colegii şi şcoli
profesionale), contribuind astfel
sporirea calităţii cunoştinţelor şi
abilităţilor practice ale tinerilor
specialişti din domeniul TIC.

Decembrie 2012 -
Mai 2015

Centrul
Educaţional PRO
DIDACTICA

Asociaţia Naţională a
Companiilor Private
din domeniul TIC
(ATIC), Ministerul
Educaţiei al RM,
Ministerul Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor al RM

540.697 Euro,
incl. 505.750
Euro
contribuţia
ADC

Cooperarea
Austriacă pentru
Dezvoltare (ADC)

1. Curriculum modernizat pentru
specializările TIC din instituţii beneficiare
(colegii şi şcoli profesionale) pilot, în
vederea asigurării relevanţei pentru
necesităţile de pe piaţa muncii, cu
implicarea reprezentanţilor companiilor
din domeniul TIC;
2.  Abilităţi practice îmbunătăţite ale
cadrelor didactice, elevilor şi studenţilor
din instituţiile beneficiare.
3. Echipament modern IT pus la
dispoziţia instituţiilor beneficiare
4.  Nivel de informare şi orientare în
carieră a tinerilor privind posibilitatea de
obţinere a studiilor TIC  în instituţiile de
învăţămînt vocaţional tehnic sporit.

4. Consolidarea
sistemului de
pregătire
profesională tehnică
în Moldova
(CONSEPT) Faza II

Instruire profesională la meseriile
bucătar, cofetar, electrician,
croitor şi sudor este mai
calitativă şi mai eficientă.

Ianurie 2012 -
Decembrie 2014

Serviciul de
Dezvoltare
Liechtenstein în
Moldova – LED
Moldova

Ministerul Educaţiei ,
MMPSF, UTM,
ProDidactica

1,367,000
Euro

Fundaţia “Servicii
de Dezvoltare din
Liechtenstein”
(LED)

1. Un număr sporit de 14 şcoli
profesionale oferă instruiri de calitate la
meseriile selectate (bucătar/cofetar,
electrician, croitor/cusător şi sudor).
2. Moldova dispune de o structură
instituţionalizată în vederea susţinerii
formării continue a cadrelor didactice din
învăţământul secundar profesional (şi
altor profesori).
3. Conţinuturile de instruire pentru
meseriile selectate corespund cerinţelor
pieţei muncii.

5. Educaţie şi instruire
în domeniul
activităţii
antreprenoriale şi
angajării în câmpul
muncii (MEEETA II)

Facilitarea plasării tinerilor în
cîmpul muncii, inclusiv prin
promovarea şi
dezvoltarea  activităţilor de
antreprenoriat

ianuarie 2011 -
decembrie 2013

Winrock Moldova Ministerul Educaţiei ,
instituţii de
învăţămînt secundar
profesional

751,185 dolari SUAFundaţia “Servicii
de Dezvoltare din
Liechtenstein”
(LED);
Argidus

1. Abilităţi sporite de angajare şi
competențe antreprenoriale pentru
tinerii şomeri, în special pentru
absolvenţii școlilor profesionale din
regiunile rurale.
2. Şcolile profesionale participante la
proiect oferă educaţie antreprenorială de
calitate sporită

6. Educaţie pentru
Dezvoltarea
Agriculturii (EdAgri)
faza I

Consolidarea sistemului de
instruire formală în domeniul
creşterii şi prelucrării fructelor şi
legumelor prin sporirea calităţii
şi eficienţei instruirii respective
în cadrul colegiilor agrare

Iunie 2012  - Mai
2015

Fundaţia “Servicii
de Dezvoltare din
Liechtenstein”
(LED)

Ministerul Agriculturii
şi Industriei
Alimentare (MAIA);
Universitatea Tehnică
a
Moldovei (UTM)

453,116 Euro Fundaţia “Servicii
de Dezvoltare din
Liechtenstein”
(LED)

1. Formările sunt relevante, efective şi
centrate pe cel ce învaţă.
2. Mediul de învăţare este îmbunătăţit
considerabil.
3. Elevii au acces la materiale de
învăţare adecvate/potrivite.
4. Cel puţin un colegiu dispune de
gospodărie didactică consolidată.



7. Gestionarea
eficientă a migraţiei
de muncă şi a
calificărilor

Dezvoltarea capacităţilor
partenerilor naționali din
Moldova și Ucraina în vederea
reglementării migraţiei de muncă
şi promovării revenirii durabile a
lucrătorilor migranţi, cu o atenţie
deosebită pentru consolidarea
capitalului de resurse umane şi
prevenirea irosirii de calificări

iulie 2012 -
ianuarie 2015

ILO în parteneriat
cu OIM

Institutul de Formare
a Capacităților
Profesionale, MMPSF,
MEdu, MEc şi MAEIE,
alţi actori
(sindicatele,
patronatele,
instituţiile academice
şi agenţiile private
pentru ocuparea
forţei de muncă)

2 mil. Euro Uniunea Europeană• Capacitatea ANOFM şi a altor autorităţi
de reintegra mai bine persoanele
reîntoarse şi de a furniza potenţialilor
migranţi informaţie corectă a fost
întărită.
• Rolul ANOFM pe piaţa muncii a sporit şi
mai mult.
• Piaţa muncii din Moldova mai
transparentă şi mai funcţională.
• Cetăţenii moldoveni mai bine informaţi
despre chestiunile asociate de piaţa
muncii şi migraţie
• Migraţia legală a forţei de muncă între
RM şi SM ale UE este mai uşoară şi
cetăţenii cunosc acest lucru
• Comportament schimbat în privinţa
utilizării canalelor legale de migrare de
către migranţi şi migranţii potenţiali
• Asociaţiile Diasporei mai bine
organizate şi mai active în procesul de
integrare a moldovenilor în SM UE

8. “Consolidarea
capacităților
furnizorilor de
pregătire
profesională în
sectorul apă și
canalizare în
Republica Moldova”,
faza II

De a contribui la reforma
învăţămăntului vocaţional tehnic
din Moldova prin asigurarea unor
servicii de formare mai
diversificate şi mai calitative în
sectorul apă şi canalizare

01.09.2013-
31.08.2016

Institutul de
Formare a
Capacităţilor
Profesionale

Ministerul Educaţiei
Ministerul Mediului
MDRC, MMPSF,
Centrul Republican de
Dezvoltare a
Învăţămîntului
Profesional, Agenţia
"Apele Moldovei",
ANOFM.

658.100 Euro,
incl. 645.600
EUR
contribuţia
ADC şi 12.500
Euro
contribuţia
Ministerului
Educaţiei al
RM

Agentia de
Cooperare
Austriacă pentru
Dezvoltare (ADC)

1. Formarea capacităţilor a 4 şcoli
profesionale în implementarea
curriculum-ului modernizat  la meseriile:
lăcătuş instalator  tehnică sanitară;
electromontor la repararea și
întreținerea utilajului electric.
2. Elaborarea şi implementarea
cursurilor de scurtă durată  pentru
muncitorii adulţi la 2 calificări
profesionale în domeniul apă şi
canalizare, cu accent pe egalitatea de
gen.  La sfîrşitul proiectului cele 4 şcoli
partenere şi Centrul de Formare
Continuă vor dispune de:
-  Cadru didactic cu capacităţi
consolidate în  implementarea
curriculumului profesional modernizat;
- Cadru didactic format în aspecte
tehnice şi tehnologice, relevante
meseriilor vizate, la întreprinderile din
sectorul apă şi canalizare;
-  Suport metodologic (materiale
didactice pentru profesori şi elevi);
-  Bază de date cu circa 300 instrumente
de evaluare;
-  Abilităţi de administrare a programelor
de instruire pentru elevi şi cursurilor de
scurtă durată pentru adulţi;
-  Laboratoare tehnice renovate şi dotate
cu utilaj  modern.



9. Suport din proiecte
in anti-trafic a OIM
in instruire
profesională pentru
tineri din Moldova
care se află în
condiţii de
vulnerabilitate prin
Cursuri de calificare
profesională „Insula
Speranţelor”

2008 - prezent Anual cca.
40,000 USD

10. MOL-AGRI III –
Școlile
vocaționale agricole
ca centre de
competență
regională pentru
educația și
instruirea agricolă în
localitățile rurale
(etapa a III-a)

Constituirea ca centre de
competenţă şi educaţie regională
în domeniul viticultură,
apicultură şi legumicultură a ŞP
or Nisporeni  şi ŞP or Leova şi
participarea şcolilor ca membri ai
unei reţele regionale din care
mai fac parte întreprinderi mici şi
mijlocii, precum şi instituţiile
administrării locale şi raionale.

septembrie 2010 -
decembrie 2013

KulturKontakt
Austria prin
intermediul
Biroului de
proiecte k-
education din
Chişinău

Ministerul Educaţiei
din Moldova

524.205 Euro
(367.300 Euro
contribuţia
ADC, EUR
126.905 Euro
contribuţia
Ministerului
Educaţiei,
Artelor şi
Culturii al
Austriei şi
30.000 Euro
contribuţia
Ministerului
Educaţiei al
Republicii
Moldova)

Agenția Austriacă
pentru Cooperare
(ADC);
Ministerul Federal
al Educației, Artei
și Culturii al
Austriei;
Ministerul
Educaţiei, Artei si
Culturii al
Austriei;
Ministerul
Educaţiei al
Republicii
Moldova

Meseria de Viticultor, incl. modulul
Vinificaţie predate în şcoli profesionale
pilot (ŞP Nisporeni şi ŞP Leova) în baza
unui nou curriculum modular; instruiri
pentru profesorii ŞP; materiale didactice
elaborate; construirea şi echiparea unei
minifabrici  de vin şi la ŞP Leova (o
minifabrică la ŞP Nisporeni a fost pusă în
funcţiune în cadrul fazei precedente a
proiectului, a fazei II; ŞP Nisporeni şi ŞP
Leova produc vin; la minifabricile ŞP pilot
elevii învată să producă şi să îmbutelieze
vin; pe podgoriile ŞP pilot elevii învaţă să
cultive struguri; în serele şcolilor pilot
elevii învaţă să cultive legume; ŞP
colaborează cu fermierii şi întreprinderile
din regiune. Şcolile fac primii paşi spre
comercializarea vinurilor.

Invatamint superior
1. Procurarea de

calculatoare în
cămine studenţeşti

Procurarea a 1.200  calculatoare
și 220 imprimante  în cămine
studenţeşti

Lansat în
noiembrie 2012
Durata 12 luni

Ministerul Educaţiei82 instituţii didactice 1.267.632
dolari SUA

China 1200 de calculatoare, 220 de
imprimante, 50 de multiplicatoare,
cartușe de tonere, tonere, către 153 de
institutii de învățămînt, pentru dotarea
căminelor studențești și sălilor de
calculatoare.

Buget total
32 45.670.313 Euro


