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SCURT REZUMAT AL PRINCIPALELOR EVOLUȚII ÎN
MATERIE DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE
PROFESIONALĂ (EFP) ȘI COMPETENȚE ȘI
COOPERAREA DINTRE UE ȘI DONATORI ÎN
PERIOADA 2018-2019
Centrul pentru punerea în aplicare a politicii în materie de EFP a fost reorganizat în 2018. Reforma
politicii în domeniul educației și formării profesionale se bazează pe Strategia de dezvoltare în
domeniul EFP pentru perioada 2013-2020, care urmărește modernizarea învățământului profesional și
tehnic pentru a mări competitivitatea economică. Unele școli EFP au fuzionat și au fost înființate 12
noi centre de excelență.
În 2017, guvernul a adoptat legislația în domeniul educației și al formării, care cuprinde legi privind
Cadrul național al calificărilor (CNC) și activitățile comisiilor pentru competențe sectoriale. S-a
continuat actualizarea nomenclatorului de ocupații pe baza standardelor internaționale, a noii
nomenclaturi pentru profesii și specializări, a mecanismelor de asigurare a calității pentru calificări și a
recunoașterii procedurilor de calificare. Noua lege privind promovarea ocupării forței de muncă (iunie
2018) încurajează politici active de creștere a capacității de inserție profesională prin intermediul
formării.
Sprijinul bugetar din partea UE (25 de milioane EUR) s-a încheiat în 2017, ultima plată fiind blocată
din cauza situației critice a democrației din țară. Pentru perioada 2019-2021 este planificat un nou
proiect de înfrățire cu UE în domeniul EFP.
Agenția germană pentru cooperare internațională (GIZ), Agenția elvețiană pentru dezvoltare și
cooperare, Agenția austriacă pentru dezvoltare și Serviciul de dezvoltare din Liechtenstein au înființat
un comitet internațional de donatori care sprijină învățământul dual. Fundația Europeană de Formare
(ETF) a contribuit la acest proiect prin dezvoltarea unei metodologii de asigurare a calității pentru
învățarea la locul de muncă. Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a
oferit asistență Observatorului pentru competențele tinerilor, iar Organizația Internațională a Muncii
(OIM) a sprijinit activitatea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).
În iulie 2018, Banca Mondială a aprobat o operațiune de politică de dezvoltare a guvernanței
economice pentru Moldova (30 de milioane USD) pentru sprijinirea reformei structurale, a dezvoltării
învățământului superior și a ANOFM.
Noul proiect de înfrățire finanțat de UE a fost lansat în 2019. Principalele obiective ale proiectului sunt:
-

consolidarea capacităților instituționale și operaționale și a competențelor personalului
Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC);
continuarea punerii în aplicare a CNC în Moldova;
consolidarea capacităților pentru o cooperare eficace între furnizorii de EFP și sectorul privat;

-

încurajarea cadrelor didactice care activează în domeniul EFP în centre de excelență să
devină multiplicatori prin formare pedagogică.

Noua intervenție a Băncii Mondiale în domeniul educației (Skills for Jobs) este încă în curs de
negociere.

EVALUAREA PROGRESELOR INTERMEDIARE ÎN
DIRECȚIA OBIECTIVELOR ETF 2020
În 2019, ETF și-a concentrat sprijinul asupra domeniilor calificărilor și comisiilor sectoriale. Ideea
generală este de a implica toate părțile interesate principale cu responsabilități în aceste domenii:
unitatea CNF din Ministerul Educației, comisiile sectoriale și Ministerul Muncii. ETF oferă sprijin pentru
consolidarea capacităților pentru a indica acestor instituții modul în care ar trebui să coopereze în
domeniul dezvoltării standardelor ocupaționale și al identificării nevoilor de competențe.
Pe lângă acest domeniu principal de activitate, ETF a oferit sprijin ad hoc pentru consolidarea
capacităților diferitelor părți interesate. Unitatea CNF a beneficiat de o vizită de învățare reciprocă în
Slovenia, în care s-a abordat subiectul registrului calificărilor. ETF a efectuat o analiză a comisiilor
sectoriale pentru a determina principalele obstacole în calea funcționării eficace a acestora. Analiza a
fost împărtășită cu principalele părți interesate (Ministerul Muncii, comisiile sectoriale, Ministerul
Educației) și a dus la decizia de înființare a unui secretariat tehnic care să sprijine comisiile sectoriale
să pună în aplicare funcțiile prevăzute de noua lege.
În 2019, ETF a continuat să sprijine Observatorul pieței forței de muncă (OPFM). În urma unei analize
a responsabilităților OPFM, ETF a fost de acord să sprijine OPFM în elaborarea unui raport specific (o
analiză a locurilor de muncă vacante din ultimii cinci ani). Astfel, ETF și-a încheiat sprijinul multianual
acordat OPFM pentru consolidarea capacităților. ETF va rămâne o instituție de referință pentru OPFM
și Ministerul Muncii, însă sprijinul ETF se va concretiza în diferite forme, diferite de sprijinul pentru
consolidarea capacităților în vederea dezvoltării de elemente tehnice.
Toate acțiunile de mai sus s-au derulat în conformitate cu politica UE și a Republicii Moldova și au luat
în calcul principalele nevoi ale instituțiilor locale de îmbunătățire a elaborării și a punerii în aplicare a
politicilor.
În cursul anului 2018, ETF a sprijinit delegația UE să conceapă un nou proiect de înfrățire în domeniul
VET, programat pentru jumătatea anului 2019. Pentru a completa dezvoltarea politicilor naționale și
pentru a evita suprapunerile, proiectul de înfrățire a fost conceput în strânsă cooperare cu
Departamentul de educație și formare profesională din cadrul Ministerului Educației și cu consilierul la
nivel înalt al UE pentru educație.
Au fost contactați imediat noi membri din rețeaua părților interesate și implicați în activitățile ETF. ETF
urmărește să stabilească sinergii între părțile interesate prin activități comune pentru comisiile
sectoriale, ministere și alți actori relevanți.

Prioritatea strategiei ETF de intervenție pe termen mediu pentru perioada 2017-2020 este de a oferi
consiliere strategică, de a stabili sinergii în cadrul calificărilor, de a anticipa competențe și de a
dezvolta politici în domeniul VET, pentru a ajuta Republica Moldova să își pună în aplicare strategia în
domeniul VET. Orientarea strategică a ETF în Moldova a fost confirmată pe deplin.

ACȚIUNI PLANIFICATE PENTRU 2020
Toate acțiunile ETF vor fi în conformitate cu orientările strategice pentru perioada 2017-2020 și se vor
baza pe rezultatele anterioare. Sprijinul ETF acordat delegației UE se va concentra pe punerea în
aplicare a reformei din domeniul EFP, în cooperare cu ministerele și consilierii din sectorul educației și
al ocupării forței de muncă din UE.
În cadrul delegației UE, ETF va contribui la punerea în aplicare a proiectului de înfrățire în cadrul VET
(2019-2021). ETF va sprijini dialogul politic UE-Moldova prin elaborarea de fișe de țară anuale pentru
Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL), prin asistență
oferită subcomisiilor bilaterale și prin monitorizarea parteneriatului pentru mobilitate.
În 2020, ETF va facilita un dialog sectorial privind modul de utilizare a recomandărilor din cadrul
Procesului de la Torino în contextul reformei generale pentru dezvoltarea competențelor în Moldova.

Obiectivul specific nr. 1: Sprijinirea punerii în aplicare a CNC și a
comisiilor pentru competențe sectoriale
În 2020, ETF va continua să acorde sprijin unității CNC din Ministerul Educației, Ministerul Muncii și
comisiilor sectoriale în instituirea de mecanisme de coordonare pentru a garanta dezvoltarea
calificărilor în conformitate cu nevoile pieței muncii și structurate în funcție de profilurile profesionale
stabilite de comisiile sectoriale.

Obiectivul specific nr. 2: Sprijinirea unei abordări sistematice și
coordonate de anticipare a competențelor
ETF va finaliza asistența tehnică pentru OPFM în 2019. În 2020, ETF va facilita discuțiile dintre
principalele părți interesate implicate — OPFM, Ministerul Muncii și Ministerul Educației — cu privire la
îmbunătățirea mecanismelor pentru a transforma în decizii politice recomandările studiilor privind piața
muncii elaborate de OPFM și de alți donatori.

Obiectivul specific 3: Consiliere privind inovarea în domeniul EFP și
dezvoltarea regională integrată
ETF nu se implică activ în învățarea la locul de muncă. În urma discuțiilor purtate cu Ministerul
Educației și cu Agenția Germană pentru Cooperare Internațională, s-a convenit ca aceasta din urmă
să preia conducerea în sprijinirea ministerului pe această temă.

NOU - Obiectivul specific nr. 4: Sprijinirea revizuirii guvernanței generale
în domeniul EFP prin utilizarea metodologiei ETF de guvernanță pe mai
multe niveluri
La solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ETF va facilita revizuirea întregului sistem
EFP utilizând setul de instrumente de guvernanță pe mai multe niveluri, pentru a contribui la
elaborarea planurilor operaționale pentru noua Strategie pentru educație 2020-2027.

