
Nr. Titlul proiectului Obiectivul general Perioada de
implementare

Implementator Parteneri Bugetul total Donator Rezultate

1 Centrul Vocaţional de
Promovare pentru
sectorul de construcţii în
Republica Moldova

Instituirea unui centru
vocaţional de promovare în
sectorul de construcţie în
Republica Moldova şi sprijinul
dezvoltării învăţămîntului
vocaţional dual

Octombrie 2013-
septembrie 2016

STRABAG SE, L&R Social
Research, Vocational
Promotion Institute Austria

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei al Republicii
Moldova; Ministerul
Dezvoltării Regionale şi
a Construcţiilor al
Republicii Moldova;
ANOFM; Colegiul de
Construcţii Chişinău;
Federaţia Patronatului
din Construcţie; A.O.
„Concordia.Servicii
Sociale”

995300 Euro Agenția Austriacă pentru
Dezvoltare (ADA)

- Referitor la Centrul de Instruire Profesională:   a) structura  organizatorică
creată, personalul, organele și infrastructura pregătite pentru implementare,  -
Cel puțin 30 formatori naționali instruiți pentru instruirea adulților- Cel puțin 2-
3 curricule elaborate pentru meserii deficitare în domeniul construcțiilor,
inclusiv materiale de studii/instruire- 2 curricule elaborate pentru instruirea
formatorilor, inclusiv materiale de studii/instruire- 1 curricula elaborată pentru
instruirea mentorilor de la companii,  inclusiv materiale de studii/instruire- cel
puțin 10 mentori instruiți în cadrul companiilor de construcții, inclusiv materiale
de instruire elaborate- instruiri pentru 100 persoane, care vor trece printr-o
analiză a potențialului, având după aceste instruiri închipuiri concrete despre o
meserie, respectiv o carieră în domeniul construcțiilor - la meseriile deficitare
în domeniul construcțiilor, în total, cel puțin 120 absolvenți (din toate grupurile-
țintă) vor sta la dispoziția pieței de muncă în sectorul de construcție din
Republica  Moldova                                                               Referitor la
Implementarea sistemului dual:- 30 tineri absolvenți instruiți stau, suplimentar,
la dispoziția sectorului construcțiilor  din Republica Moldova

2 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

Agenția Austriacă pentru
Dezvoltare (ADA)

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.

3 “Consolidarea
capacităților furnizorilor
de pregătire
profesională în sectorul
apă și canalizare în
Republica Moldova”,
Aquaprof 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 Austriacă pentru
Dezvoltare (ADA)

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.

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

1,343,978 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 III)

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

martie 2014-
februarie 2017

AO "CENTRUL PENTRU
EDUCATIE
ANTREPRENORIALA SI
ASISTENTA IN AFACERI"
(fostul Winrock)

Ministerul Educaţiei ,
instituţii de învăţămînt
secundar profesional

754 814 Euro Fundaţia “Servicii de
Dezvoltare din
Liechtenstein” (LED)

1. Training of young people for employment.
2. Training for young people for entrepreneurship activity and self-
employment.
3. Development of entrepreneurship curriculum of VET schools.
4. Upgrading teachers' performance according to the demands of the
curriculum

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.

Renovarea școlilor
profesionale ”Caritas
Moldova”

Reparația capitală a blocului
de instruire, a laboratoarelor,
dezvoltarea bazei tehnico-
materiale

2011-2014 Caritas Elveția în
parteneriat cu Agenția
Elvețiană pentru
Dezvoltare și Cooperare
SDC

Ministerul Educației al
Republicii Moldova

3506000 MDL Caritas Elvetia 1. Școala profesională din or. Vulcănești - a fost renovat blocul sanitar,
dotat cu utilaj pentru meseria de bucătar;  2. Școala profesională din or.
Ștefan Vodă - blocul de instruire, 14 ateliere de instruire practică și 5
ateliere de instruire practică au fost reparate. 2 laboratoare la
specialitatea Bucătar (360 mii lei), 2 laboratoare Tencuitor (100 mii lei)
și 2 laboratoare pietrar zidar (110 mii lei) au fost dotate cu utilaj.   3.
Școala profesională din orașul Rîșcani - atelierele de producere au fost
reparate capital (230 mii lei, din care s-a procurat utilaj în sumă de 35
mii lei).



7 TA pentru Programul de
Suport Bugetar în
domeniul VET

Îmbunătăţirea sistemului VET
în Moldova prin reformarea
reţelei instituţiilor VET şi
creşterea calităţii procesului
de învăţămînt  şi produsului
acestui proces în conformitate
cu cerinţele pieţei  muncii.

ianuarie 2014 -
ianuarie 2018

GOPA  mBH, Germania Ministerul Educaţiei,
Ministerul Muncii,
Protecției Sociale și
Familiei, Ministerul
Economiei

3,5 mln. Euro Uniunea Europeană 1. Structura a fost pregătită pentru implementarea sistemului VET
reformat (învăţămînt secundar profesional )   2. Calitatea rezultatelor
procesului  VET a fost îmbunătăţită. 3. Suport necesar pentru
implementarea Programului de Suport Bugetar . 4. Campanie de
sensibilizare a opiniei publice despre reforma in VET desfăşurată.

8 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

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

PLANIFICATE
2. Programul de Suport

Bugetar în domeniul VET
Îmbunătăţirea sistemului VET
în Moldova prin reformarea
reţelei instituţiilor VET şi
creşterea calităţii procesului
de învăţămînt  şi produsului
acestui proces în conformitate
cu cerinţele pieţei  muncii.

2015 - 2017 Suport la buget Ministerul Educaţiei 25 mln. Euro Uniunea Europeană 1. Identificarea centrelor de excelenţă pe domenii ale economiei
naţionale. 2. Crearea Comitetelor Sectoriale pe 7 domenii. 3. Crearea
strcturii de acreditare şi asigurare a calităţii în VET. 4. Elaborarea şi
implementarea noului mecanism de finanţare în sistemul VET.5.
Asigurarea condiţiilor adecvate în VET. 6. Consolidarea capacităţilor
CRDIP. 7. Publicarea materialelor didactice, curicula, materiale
instructive, de ghidare profesională, de instruire a adulţinlor.  8.
Promovarea în instituţiile VET a cursului antreprenoriatului, TIC şi limbi
străine.

FINALIZATE
1. ECONET – Firme 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” Tel.
/Fax: +373 (22) 23 80 93
GSM: +373 (0) 690 22
598, Dabija Marionela

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 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.

4 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 SUA Fundaţia “Servicii de
Dezvoltare din
Liechtenstein” (LED);
Argidus, AO Centrul pentru
educație antreprenorială și
asistență în afaceri.

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

5 AquaProf “Şcoala
profesională ca furnizor
de instruire şi formare
pentru sectorul de apă şi
canalizare în Republica
Moldova", faza I

Consolidarea capacităţilor a 2
şcoli profesionale în prestarea
de servicii de instruire şi
formare axată pe cerere la
meseriile relevante sectorului
apă şi canalizare.

decembrie 2010 -
august 2013

AO „Institutul de Formare
a Capacităţilor
Profesionale”

Ministerul Educaţiei;
Ministerul Mediului

432.231 Euro, incl.
390.120 contribuţia ADC
şi 30.641 Euro contribuţia
Ministerului Educaţiei al
RM

Agenţia Austriacă pentru
Dezvoltare

2 curricula pentru instruire elaborate şi implementate în 2 instituţii pilot
la meseriile "lăcătuş instalator  tehnică sanitară" şi "electromontor la
repararea și întreținerea utilajului electric",  2 programe pentru instruire
a adulţilor elaborate şi implementate, 2 laboratoare practice renovate și
dotate cu utilaj modern; 2 suporturi de curs elaborate, publicate şi
distribuite ŞP din RM; 52 elevi instruiţi şi certificaţi,  55 adulţi instruiţi,
40 de ghiduri de performanţă elaborate, ghid metodologic de elaborare
a curriculumului profesional elaborat, ghid metodologic de evaluare a
competenţelor profesionale elaborat; efectuarea unei analize a
necesităţilor de instruire şi de forţă de muncă în sectorul apă şi
canalizare în RM;  elaborarea a 6 profiluri ocupaţionale pentru ocupaţii
şi specializări relevante sectorului apă şi canalizare; website-ul
proiectului: www.aquaprof.ifcp.md

6 Proiect de sporire a
calificării maiştrilor de
instruire profesională
"InWent" 

Perfecţionarea sistemului de
pregătire şi testare a
maiştrilor de instruire
profesională pentru
întreprinderi, precum şi
sporirea pregătirii
metodologice a cadrelor
didactice de la şcolile
profesionale.

2008-2011 Camera de Comerţ şi
Industrie a Moldovei şi ”
GIZ” - Agenţia de
Colaborare Internaţională
a Germaniei (Inwent)

Ministerul Educaţiei Memorandumului încheiat
între Camera
Meşteşugarilor diN Koblenz
şi Camera de Comerţ şi
Industrie a Republicii
Moldova, 022 23-52-94

1. 2 grupuri a câte 20 de instructori-multiplicatori de la întreprinderi,
instituţii de învăţământ şi experţi independenţi  au fost instruiți în ţară
şi au efectuat un stagiu de 3 săptămâni în Germania.
2. Specializarea în Germania a 3 grupuri de întreprinzători, factori de
decizie de la MEdu, MEc, MAIA, ANOFM, ZEL Ungheni;
3. elaborarea "Curriculumului pentru instruirea personalului instructor-
formator de la întreprinderile din RM", aprobat de MEdu al RM;
4. elaborarea "Regulamentului pentru calificarea profesională a
formatorilor";
5. elaborarea manualului "Material de învăţare pentru instructorii -
formatori din întreprindere";
6. crearea unui portal metodic specializat www.globalcampus.de;
7. elaborarea sistemului de atestare şi certificare a formatorilor de la
întreprinderile autohtone.

7 “Prevenirea traficului de
femei, Moldova / Hopes
and Dreams for
Everyone”

Pentru 130 copii din patru
internate au fost organizate
Stagii de dezvoltare a
deprinderilor de viata, cu
accent sporit pe orientarea
şcolară/profesională si
dezvoltarea carierei;          30
tinerii au fost asistaţi/e in
continuarea studiilor
profesionale

Aprilie 2010 -
decembrie 2012

Soroptimist Internaţional 293,600 dolari SUA

8 ÎMBUNĂTĂŢIREA
INFRASTRUCTURII
ŞCOLILOR PARTENERE
ALE LED  (CONSEPT)

Îmbunătăţirea infrastructurii a
unor şcoli partenere ale LED
care au înregistrat cele mai
înalte performanţe.
Renovarea parţială a blocului
de ateliere la Şcoala
Profesională din
FloreştiInstalarea geamurilor
noi în ambele cămine ale ŞP
Cahul Nr.1, inclusiv uşi noi
Instalarea sistemului de
încălzire în căminul ŞP Cupcini
nr. 1Reparaţia sălii de sport la
Liceul Pro
SuccesÎmbunătăţirea
blocurilor sanitare şi a
instalaţiilor electrice în ŞP

01.12.2011 - iunie
2013

Fundaţia “Servicii de
Dezvoltare din
Liechtenstein” (LED)

Ministerul Educaţiei 235 000 Euro Fundaţia “Servicii de
Dezvoltare din
Liechtenstein” (LED)

1. Clădirile sunt încălzite mai bine, astfel acestea pot să-şi îndeplinească
mai bine scopul.2. Şcolile profesionale au oportunităţi de a desfăşura
instruiri practice participative.3. Cheltuielile pentru încălzire sunt
micşorate considerabil.


