
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGENDA 
LUCRĂM ÎMPREUNĂ LA BUNA GUVERNANȚĂ PE MAI 
MULTE NIVELURI A ÎNVĂȚĂMÎNTULUI PROFESIONAL 
TEHNIC ÎN MOLDOVA: DISCUTAREA  REALIZĂRILOR 

INTERMEDIARE PENTRU CONTINUAREA PROGRESULUI 
LA IMPLEMENTAREA AGENDEI 

 

WEBINAR 

30 IUNIE 2020 

REZUMAT 

1. Context 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) al Republicii Moldova și Fundația Europeană pentru 

Instruire (ETF) colaborează foarte strâns, încă de la începutul anului 2020, la evaluarea eficacității și 

eficienței sistemului ÎPT din Moldova.  
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Acest lucru se realizează prin intermediul setului de instrumente de bună guvernanță pe mai multe 

niveluri a ÎPT al ETF(1). Analiza măsurilor instituționale ale sistemului ÎPT din țară ce abordează 

principalele domenii ale bunei guvernanțe și finanțări pe mai multe niveluri a ÎPT sunt pilonii cheie ai 

acestei colaborări. 

Modul de implementare a instrumentelor metodologice a ETF în vederea susținerii efectuării unei 

analize a sistemului ÎPT din țară, ce abordează parametrii și performanțele sale instituționale, a fost 

discutat și convenit cu părțile interesate din Moldova la un nivel înalt, în cadrul unui workshop organizat 

la Chișinău (18 februarie 2020) (2).  

Pe parcursul acestei analize au avut loc consultări și discuții cu o gamă largă de instituții publice, 

organisme, consilii, comisii, organizații și parteneri sociali importanți de dezvoltare. În total, aproximativ 

40 de instituții / organizații și / sau unitățile acestora au fost implicate în acest exercițiu important de 

informare și susținere a unui viitor mai bun pentru politicile și sistemul ÎPT din Moldova. 

Echipa ETF - și părțile interesate din Moldova - au trebuit să demonstreze rezistență la criza COVID19. 

În acest sens, metodologia de efectuare a acestei analize a fost schimbată pentru a fi implementată în 

mod on-line. Analiza s-a realizat prin combinarea activităților de cercetare de birou cu lucru pe teren. 

Totuși, în ciuda acestor circumstanțe, a fost prezentat un raport solid cu o temeinică bază probatorie, 

ce poate fi utilizat de către factorii de decizie pentru a continua discuțiile și, posibil, pentru a lua decizii 

solide. 

2. Obiective - și așteptări - pe webinar 

Analiza ETF a măsurilor instituționale din Republica Moldova deschide posibilitatea unei viziuni critice 

asupra operațiunilor sistemului ÎPT din țară. În acest moment, este esențial ca părțile interesate din țară 

să țină cont de constatările efectuate în perioada intermediară. 

Acest lucru va permite continuarea oferirii de recomandări și îndrumări adaptate și sprijinirea dialogului 

cu privire la reformele politice și instituționale necesare. Acțiunile date sunt planificate pentru a avea un 

sistem ÎPT și competențe mai eficace și mai eficiente, care să servească la dezvoltarea socioeconomică 

- și la dinamica pieței muncii - în țară. 

În acest sens, obiectivele webinarului sunt: 

▪ Discuții între ETF și părțile interesate cheie, constatări preliminare cu privire la revizuirea măsurilor 

instituționale în ÎPT efectuate în Moldova. 

▪ Prezentarea și acordul asupra fazei următoare prin colectarea de feedback-uri inteligente de la 

principalele părți interesate pentru continuarea progresului. 

 
Astfel, webinarul va contribui, de asemenea, la validarea activităților desfășurate de către experții ETF 
în cooperare cu părțile interesate relevante, precum și la informarea și acordul privind modalitatea de  
oferire a consultanței, care ar trebui să fie una utilă pentru țară, bazându-se pe munca efectuată până 
în prezent.  
 
Pentru realizarea acestui webinar, ETF va facilita conectarea între participanți. ETF propune 
deschiderea acestui webinar pentru aproximativ 40 de participanți. 
 

 

 

(1 ) ETF vă invită să vă înregistrați la: https://openspace.etf.europa.eu/ 
(2) A se vedea: https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/launching-policy-discussion-vet-skills-
good-multi-level-governance-moldova 

https://openspace.etf.europa.eu/
https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/launching-policy-discussion-vet-skills-good-multi-level-governance-moldova
https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/launching-policy-discussion-vet-skills-good-multi-level-governance-moldova
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AGENDA 30 IUNIE 2020 
 
 

Ora Sesiunea 

09:30 - 09:40 Cuvânt de salut și introducere  
 

- Silviu Gîncu, șef al Direcției ÎPT, Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării (MECC) al Republicii Moldova 

- Manuel Galvin Arribas, Fundația Europeană de Instruire 
(ETF) 

 

09:40 - 10:20 Revizuirea situației: prezentarea contextului inițiativei, 
metodologia și constatările preliminare.  
 

- Manuel Galvin Arribas, Fundația Europeană de Instruire 
- Aram Avagyan, expert independent 
- Vera Chilari, expert independent 

 
 

10:20 - 11:00 Discuție deschisă: feedback-ul participanților  
 
Facilitare și vorbitori: ETF și părțile interesate din Republica 
Moldova  

11:00 - 11:20 Pauză de cafea virtuală 

11:20 - 11:45 Ce urmează? Trecerea la faza următoare 
 

- Silviu Gîncu, șef al Direcției ÎPT, Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării (MECC) al Republicii Moldova 

- Manuel Galvin Arribas, Fundația Europeană de Instruire 
 

11:45 - 12:00 Feedback final al participanților, încheiere și rămas bun 

 

 

 

 

 

Persoane de contact ETF: 
jose-manuel.galvin-arribas@etf.europa.eu 

barbara.olent@etf.europa.eu 
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