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REZUMAT 

În conformitate cu activitățile lansate în Moldova în 2019, acest atelier combină dezbaterile și schimbul 

de cunoștințe legate de cadrul național al calificărilor din Republica Moldova (CNC). Principalele 

rezultate scontate ale acestui atelier sunt: 

• Dezbaterile și împărtășirea părerilor cu privire la reformele în curs de desfășurare a 

activităților în cadrul CNC în Moldova și asupra perspectivelor dezvoltării ulterioare;          

• Consolidarea dialogului structurat între părțile interesate și instituțiile guvernamentale 

privind dezvoltarea calificărilor, a CNC și a instrumentelor sale; discutarea posibilităților, 

modalităților și a formatelor pentru dezvoltarea unei baze mai sistematice pentru un dialog 

susținut și pentru conlucrarea întru operaționalizarea CNC;       

• Împărtășirea informațiilor despre registrele CNC și a modului în care acestea contribuie 

pentru a face CNC mai aproape de utilizatori și pentru a crește transparența sistemului;          

• Actualizarea părților interesate din Moldova cu privire la evoluțiile cheie și evoluțiile 

interesante ale sistemelor și cadrelor de calificare în UE, având în vedere agenda de 

asociere UE-Moldova și alte obiective de cooperare;          

• Atingerea sinergiei cu acțiunile planificate și puse în aplicare de proiectul de Twinning al 

UE; 

• Partajarea rezultatelor consultării pentru elaborarea foii de parcurs pentru acțiunile 

comisiilor sectoriale. 
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PRIMA ZI, 3 DECEMBRIE 2019 

Președinte : doamna Tatiana Gherstega, șef departament, Ministerul Educației 

Ora Sesiunea 
08:30 – 09:00 Înregistrarea participanților 
09:00 – 09:15 Deschidere și Obiective 

  
Vorbitori: Ministerul Educației, Ministerul Muncii, ETF 

09.15 - 09.30 Tour de table: prezentarea participanților 
09:30 – 10:30 SESIUNEA 1 

  

CNC Moldova ca pol pentru susținerea reformelor și transparenței: prezentare generală a 
sistemului, legături între niveluri și calificări, roluri și guvernanță a funcțiilor CNC.  
Reformele și provocările în implementarea lor.  
Monitorizarea și evaluarea CNC: stabilirea bazei.  
Baza de date națională a calificărilor - un nou instrument pentru a sprijini transparența și 
valoarea 
  
Vorbitori: Departamentul CNC - Ministerul Educației 
Prezentare și discuție 

10:30-11:15 SESIUNEA 2 
 

CNC-urile -  un fenomen global. Tendințe cheie, instrumente noi, măsurarea eficacității 
pentru sistem și pentru utilizatori. 
  
Vorbitori: Eduarda Castel-Branco, ETF 
Prezentare și discuție 

11:15-11:30 Pauza de cafea 
11:30-13-00 SESIUNEA 3 

 
Cadre de calificări naționale în statele membre ale Uniunii Europene - cum pot face 
acestea o diferența? 

• CNC-urile evoluționează. Ce stă la baza reformelor lor? 
• CNC - contribuții principale și impactul pentru sistemele de calificare. 
• Instrumentele de suport a CNC – baze de date, registre, cataloage           
• Crearea legăturilor intre calificări și ocupații: posibilități și limitări. Rolul clasificărilor 

și taxonomiilor 
• Părțile interesate și guvernanța și reformele NQF: ce funcționează în ce condiții.          

.           
  
Studii de caz: 

• Franța          
 
 
Vorbitori: dna Brigitte Bouquet, competențele Franței  
Prezentare și discuție 

13:00-14:00 Pauza de pranz 
14:00-14:30 SESIUNEA 3 - continuare 

Întrebări și răspunsuri, discuții 
14:30-15.45 2 grupuri de lucru discută următoarele întrebări (una per grup): 

  
• Convergență către o cooperare mai strânsă cu CNC: cât de relevantă și utilă este; cum se 
poate pregăti Moldova pentru o astfel de experienta?            
• CNC pentru utilizatorii finali: cum să se realizeze acest lucru? Ce necesită acest lucru în 
ceea ce privește guvernanța mai participativă și parteneriatul cu părțile interesate / partenerii 
sociali? Ce instrumente trebuie dezvoltate și implementate? Cum se poate măsură progresul 
și impactul?            
  
Discuție structurată în două grupuri de lucru. 
Rapoarte scurte de la fiecare grup de lucru (5 minute) 

15:45-16:00 Pauza de cafea 
16.00-16:30 SESIUNEA 4 
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Înțelegerea discuțiilor din ziua 1.  
Lecții principale, oportunități și concluzii. Sugestii cu privire la pașii următori. 
  
Moderare: ETF 

 

ZIUA A-DOUA , 4 DECEMBRIE 2019 

Ora Sesiunea  

09:00 – 09:30 SESIUNEA 5 
  
CNC Moldova: registrul calificărilor. 
Situația dezvoltării la moment și etapele următoare. 
  
Vorbitor : Departamentul CNC Ministerul Educației 
Prezentare și discuție 

09:30 – 10:15 SESIUNEA 6 
  
Punctele de vedere și contribuția proiectului Twinning al UE : un nou impuls pentru 
CNC și pentru guvernarea sa îmbunătățită . 
Oportunități și provocări, pârghii pentru schimbare. 
Priorități principale, rezultate importante și repere. 
  
Vorbitor Expert: Proiectul Twinning din partea UE 
Prezentare și discuții 

10:15-10:45 Pauza de cafea 

10:45-11:30 SESIUNEA 7 
  
Comitetele sectoriale: o foaie de parcurs agreată pentru acțiune 
Analiza de ansamblu a rezultatelor principale de consultare cu comitetele sectoriale și alte 
părți interesate. 
  
Vorbitori: expert național ETF; reprezentanți ai comisiilor sectoriale. 
Prezentare și discuție. 
  
Discuţii 

11: 30-12: 15 SESIUNEA 8 
  
Ministerul Educației și Ministerul Muncii - reflecție comună asupra calificărilor și CNC. 
  
Spre un plan de acțiuni combinat: conectarea informațiilor din anticiparea și 
prognoza competențelor - prioritizarea și dezvoltarea calificărilor potrivite cererii pieței 
muncii - operaționalizarea CNC și înregistrarea. 
  
Vorbitori: reprezentanți ai Ministerului Educației și ai Ministerului Muncii , ai Observatorului 
Pieței Muncii 
  
Discuţie 

12: 15-13: 00 Discuții, propuneri ale participanților. 
  
Concluzii finale, pași următori 
  
Ministerul Educației , ETF 
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13.00-14.00 Prînz 

 


