
 
 
 
 
 

 

-WEBINAR (19/20 noiembrie 2020)- 

 
COLABORARE PENTRU BUNA GUVERNANȚĂ A EFP PE MAI MULTE NIVELURI ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA: AVANSÂND ÎN DIRECȚIA IMPLEMENTĂRII 
CONSTATĂRILOR EVALUĂRII  

ȘI RECOMANDĂRILOR ÎN MATERIE DE POLITICĂ  

 

 

1. Context  

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) din Republica Moldova și Fundația Europeană de 

Formare (ETF) lucrează în foarte strânsă colaborare, de la începutul anului 2020, pentru evaluarea 

eficacității – și eficienței – sistemului EFP în Republica Moldova.  

Această activitate a fost desfășurată cu ajutorul Setului de instrumente ETF pentru buna guvernanță a 

EFP pe mai multe niveluri (1). Revizuirea măsurilor instituționale din cadrul sistemului național EFP, 

abordând domeniile principale ale bunei guvernanțe a EFP pe mai multe niveluri și finanțarea, 

reprezintă pilonul de bază ai acestei activități comune.  

Din cauza COVID 19, părțile interesate de la nivel înalt din Republica Moldova au discutat și convenit 

asupra revizuirii măsurilor instituționale – ca livrabil intermediar – în cadrul unui webinar ETF (30 iunie 

2020) (2). Discuția a validat activitatea desfășurată în prima etapă și a permis demararea celei de a 

doua etape, care a produs trei tipuri suplimentare de livrabile: 

▪ Un raport consultativ axat pe practicile EFP care ar putea sprijini stimularea schimbărilor de 

sistem la nivel național 

▪ Un raport de evaluare privind practicile de guvernanță și finanțare bazate pe metodologia ETF, 

Inventarul guvernanței EFP 4.0   

▪ Un raport consultativ final cu principalele concluzii și recomandări/opțiuni în materie de politică, 

incluzând un posibil calendar de implementare.   

Aceste livrabile dovedesc că echipa ETF – și părțile interesate din Republica Moldova (aproximativ 40 

de instituții/organizații și/sau unitățile acestora au fost implicate în diferite etape) – au manifestat o 

puternică reziliență față de criza COVID19. Acum este momentul să partajăm și să distribuim aceste 

rapoarte principalelor părți interesate de la nivel național, pentru a identifica posibile modalități și 

termene de implementare a reformelor instituționale propuse în sectorul EFP, ținând seama de 

perspectiva învățării pe tot parcursul vieții (ÎPV).     

2. Obiective – și așteptări – ale webinarului 

 
(1 ) ETF are plăcerea de a vă invita 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


Examinarea efectuată de ETF cu privire la măsurile instituționale din Republica Moldova a deschis 

drumul către o analiză critică a funcționării sistemului EFP în această țară. În acest moment, este 

esențial ca părțile interesate de la nivel național să inventarieze, să discute și să prezinte constatări 

finale adecvate.  

Aceste acțiuni ar trebui să contribuie la avansarea către reforme sistemice ale EFP. Toate acestea au 

fost planificate în vederea obținerii unui sistem EFP mai eficace și mai eficient, care să contribuie la 

dezvoltarea economică și la dinamica pieței munci în Republica Moldova.   

 
În ansamblu, acest webinar ar trebui să ajute la validarea activității desfășurate de experții ETF, în 

cooperare cu părțile interesate relevante, precum și la informarea – și ajungerea la un consens – în 
ceea ce privește modalitatea de implementare care ar fi cea mai utilă pentru această țară, pornind de 

la activitățile comune desfășurate până în prezent.  
 

În această privință, obiectivele acestui webinar care se va desfășura în 2 jumătăți de zi sunt: 

▪ Prezentarea și discutarea principalelor constatări ale ETF cu părțile interesate principale în 

legătură cu măsurile instituționale și practicile utilizate la nivel național. 

▪ Partajarea principalelor concluzii și recomandări în materie de politică pentru validarea și însușirea 

acestora, în vederea identificării și convenirii asupra următorilor pași care ar trebui întreprinși 

pentru a ajuta țara să avanseze în implementarea reformelor propuse.   

 

Pentru ca acest webinar să poată avea loc, ETF va gestiona facilitarea conectivității în rândul 
participanților.  ETF își propune să ca acest webinar să fie deschis unui număr de 60 de participanți 

(urmează să se confirme).  Participanții vor fi împărțiți în diferite grupuri de lucru online în cea de a 

doua zi. 

 
PROIECT DE ORDINE DE ZI (ZIUA 1 – 19 noiembrie 2020) 
  
 

Ora  

(ora CET) 

Sesiunea 

 
14:00-14:10 

Bun venit: Introducere și obiectivele webinarului  
ETF și Departamentul EFP din cadrul Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării (MECC) din Republica Moldova 

 

 
14:10-14:50 

Introducere privind rezultatele celei de a doua etape: analiza 
măsurilor instituționale referitoare la EFP pentru a sprijini 

schimbarea la nivel de sistem în Republica Moldova și Concluzii.  
 

Vorbitori: Experți ETF 

14:50-15:10 Întrebări și răspunsuri/Discuție liberă: feedback primit de la 

participanți   
Facilitare și vorbitori: ETF și părți interesate principale din Republica Moldova  

15:10-15:30 Aperitiv virtual/pauză de cafea 

 

15:30-16:10 

Prezentarea și discutarea principalelor recomandări pentru oferirea 

de inspirație în legătură cu reformele EFP în Republica Moldova 

Facilitare și vorbitori: ETF  



16:10-16:30 Feedback primit de la participanți și observații finale pentru prima 
zi  

 

 
 

PROIECT DE ORDINE DE ZI (ZIUA 2 – 20 noiembrie 2020) 
  
 

Ora 

(ora CET) 

Sesiunea 

 

 
10:00-10:30 

Bun venit și introducere: Prezentarea evaluării rezultatelor pe baza 

Inventarului guvernanței EFP 4.0 efectuat de ETF  
Experți ETF  

 
- Întrebări și răspunsuri - 

 

10:30-11:30 

Împărțire în grupuri de lucru virtuale: Validarea și modalități 

pentru implementarea concluziilor și recomandărilor.  

 
Facilitatorii grupurilor: Experți ETF 
 

11:30-11:50  Aperitiv virtual/pauză de cafea 

11:50-12:30 Raportare în urma grupurilor de lucru virtuale  

 

 

12:30-12:45 

 

Discuție deschisă: Cum poate fi avansată agenda pentru 
implementare?  
Facilitare și vorbitori: ETF și Departamentul EFP din cadrul Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării (MECC) din Republica Moldova și alte părți 
interesate din Republica Moldova 

 
Observații finale și închiderea webinarului  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Persoane de contact ETF: 

 

jose-manuel.galvin-arribas@etf.europa.eu 
barbara.olent@etf.europa.eu 

mailto:jose-manuel.galvin-arribas@etf.europa.eu
mailto:barbara.olent@etf.europa.eu

