
                                                                                                                                                                                 

Sesiune de informare a IÎPT privind procedura de aplicare la proiectul 

CREATIVO



PREZENTARE CEDA

Începând cu 2014 până în prezent, CEDA a implementat o serie de proiecte care vizează subiecte

ce țin de Activitatea de instruire în domeniul antreprenoriatului și angajării în câmpul muncii și

Reconceptualizarea orientării profesionale și consilierii în carieră.

Obiectivele principale CEDA sunt:

• Contribuirea la dezvoltarea sistemului național de formare și dezvoltare a 

Competențelor profesionale și antreprenoriale;

• Promovarea educației antreprenoriale prin învățământul formal și non-formal;

• Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și a spiritului de inițiativă 

în rândul elevilor din IÎPT

• Dezvoltarea sistemului de ghidare în carieră;

• Acordarea de sprijin și asistență diversă antreprenorilor la lansarea, 

creșterea și accelerarea afacerilor micro, mici și mijlocii.



,,Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în 

Carieră faza a II-a’’ (REVOCC II), implementat cu suportul 

financiar al „Agenției Austriece pentru Dezvoltare” (ADA) din 

fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC), în 

parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC)

Durata proiectului: 1 Decembrie 2017 – 30 Noiembrie 2021

,,Creăm valoare pentru alții: instituțiile ÎPT dezvoltă competențe 

profesionale relevante” (CREATIVO) – finanțat de Fundația 

“Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein” (LED), și “Agenția 

Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare” (SDC), în parteneriat 

cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC)

Durata proiectului: 1 Decembrie 2020 – 30 Noiembrie 2023

Proiecte în 

derulare:



OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectiv Principal:

Tinerii și adulții își sporesc perspectivele de angajare datorită educației și formării profesional 

tehnice relevante pentru piața muncii

Obiectiv 1:

• Instituțiile ÎPT partenere prestează în mod eficient cursuri bazate pe cerere, elaborate în parteneriat 

cu și pentru companiile private

Obiectiv 2:

• Instituțiile ÎPT partenere își îmbunătățesc activitățile antreprenoriale la nivel de instituție, astfel încât 

elevii să dobândească competențe profesionale relevante și instituțiile să genereze venituri mai mari.

Impact Proiect:

Până în 2023 - Tinerii și adulții își sporesc rata de angajare datorită educației și formării profesionale 

relevante



REZULTATE SCONTATE

Rezultatul 1 Între IÎPT și sectorul privat sunt 

constituite parteneriate pentru a 

proiecta și livra cursuri de formare 

continuă

Rezultatul 2 IÎPT proiectează și pilotează cursuri 

de formare profesională (formale și 

non-formale), bazate pe cererea din 

partea sectorului privat

Rezultatul 3 Capacitatea Centrelor de Excelență 

partenere este consolidată pentru 

multiplicarea (extinderea la scară) a 

cursurilor pilotate / a noii abordări

Rezultatul 4 IÎPT partenere dezvoltă noi relații cu 

clienții pentru a livra produse și / sau 

servicii orientate spre cerere

Rezultatul 5
IÎPT partenere pilotează sau extind 

linii de producție şi servicii existente 

orientate spre cerere

Rezultatul 6
Capacitatea de gestionare a 

instituțiilor ÎPT partenere este 

consolidată

Rezultatul 7 Responsabilitatea și incluziunea în 

IÎPT partenere este îmbunătățită



STRATEGIA DE IMPLEMENTARE

MARKETING ȘI INTERACȚIUNE 

CU SECTORUL PRIVAT

INOVARE, DEZVOLTARE ȘI 

PILOTARE

SUPORT FINANCIAR ȘI 

INSTRUIRE

PLANIFICARE STRATEGICĂ

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR 

INSTITUȚIONALE

RESPONSABILITATE ȘI 

INCLUZIUNE



COMPONENTE

Componenta A: 

Elaborarea și oferirea programelor de 

formare continuă de către IÎPT partenere, 

ajustate la necesitățile sectorului privat

Componenta B: 

Dezvoltarea și inițierea activităților 

antreprenoriale în cadrul IÎPT partenere



70 de cadre didactice și administrative instruite, 

din 10 IÎPT selectate

Colaborări între cel puțin 10 companii private și 

IÎPT partenere

Implicarea în activități antreprenoriale la nivel 

de instituție a aproximativ 500 de elevi din IÎPT 

partenere

Instruirea a peste 400 de beneficiari în cadrul 

programelor de formare continuă oferite de IÎPT 

partenere



Procedura 

de aplicare 

a IÎPT la 

Proiectul 

CREATIVO

Îndrumar de aplicare

2 Anexe (Formular de aplicare și 

Formular de Buget)

Colectarea aplicațiilor: 

22.03.2021-09.04.2021



COMPONENTA A

Elaborarea și oferirea programelor de formare continuă de către IÎPT partenere, ajustate la 

necesitățile sectorului privat

• IÎPT partenere vor fi susținute în elaborarea, pilotarea și oferirea programelor de formare continuă

pentru angajați din sectorul privat.

• Suport financiar pentru acoperirea a maxim 70% din costurile ce țin de pilotarea cursurilor și

autorizarea provizorie/acreditarea cursurilor. Valoarea suportului oferit în cadrul proiectului este de

200.000 MDL maxim.

N.B.: Autorizarea/acreditarea programului de formare continuă nu reprezintă scopul în sine, această

procedură va fi aplicată la necesitate.



COMPONENTA B

Dezvoltarea și inițierea activităților antreprenoriale în cadrul IÎPT partenere

• IÎPT partenere vor fi susținute în dezvoltarea unor activități antreprenoriale în cadrul instituției pentru

obținerea unor venituri suplimentare și promovarea imaginii scolii prin produsului/serviciul pe care îl

vor oferi.

• Grant de până la 315.000 MDL pentru dotarea spațiilor destinare desfășurării activităților

antreprenoriale.



ELIGIBILITATEInstituțiile publice de învățământ profesional-tehnic care oferă 

programe de formare profesională tehnică (nivelul 3 ISCED / 4 

ISCED / 5 ISCED);

Implicarea elevilor în activitățile antreprenoriale și 

incluziunea grupurilor vulnerabile;

Respectarea principiilor bunei guvernări, non-discriminării și 

promovării egalității de gen;

Contribuția proprie de cel puțin 30% din suma solicitată pentru 

suportul activităților, în cazul ambelor Componente.



CONȚINUTUL 
DOSARULUI DE 

APLICARE

Formularul de aplicare cu descrierea 

propunerii (Anexa A)
01

02
Bugetul estimativ necesar (Anexa B), cu 

indicarea propriei contribuții

03
Certificatul de înregistrare a IÎPT (copie)

04
CV-urile membrilor echipei de implementare

05
Dovada existenței contribuției proprii de cel 

puțin 30 la sută din bugetul estimativ necesar



FORMULARUL DE APLICARE

1. Informație generală despre IÎPT aplicantă

2. Descrierea experienței anterioare

3. Justificarea necesității

4. Descrierea grupurilor-țintă și ai potențialilor beneficiari

5. Obiectivele (formulate SMART) și descrierea acțiunilor/activităților necesare

6. Considerații privind perspectivele de viabilitate ale propunerii

7. Descrierea și confirmarea existenței infrastructurii și resurselor, a personalului disponibil și a perspectivelor de

dezvoltare instituțională



BUGETUL

• Buget estimativ, necesar pentru elaborarea și livrarea programelor de 

formare sau activității antreprenoriale

• Conține informații privind suportul financiar necesar de la proiectul 

CREATIVO

• Include mijloace financiare care reprezintă contribuția din surse proprii ale 

solicitantului

• Formular tipizat

!!!Contribuția proprie: costurile forței de muncă angajate, valoarea muncii

proprii, valoarea echipamentului și utilajului propriu, valoarea imobilului în

care se vor desfășura activitățile etc. Contribuția proprie poate fi acoperită și

de un partener din mediul de afaceri al IÎPT.



COSTURI ELIGIBILE

Costurile aferente implementării propunerii, care vor fi descrise în

Buget. Aceste costuri sunt:

• necesare pentru realizarea activităților;

• suportate respectând principiul rentabilității, adică asigură

realizarea sarcinilor la un nivel profesional înalt, cu utilizarea optimă

a resurselor financiare;

• verificabile.

Costul total eligibil al propunerii include costuri aferente acțiunilor

concrete, implementate și sunt specifice fiecărei Componente. 



SELECȚIA PROPUNERILOR

Comisia de evaluare și selectare, formată din reprezentanții LED, SDC, ai Ministerelor de resort și ai 

mediului de afaceri va analiza dosarele aplicanților în baza Criteriilor:

CRITERII PUNCTAJ
1. Corelarea propunerii cu cerințele pieței muncii,

a mediului de afaceri

20

2. Sustenabilitatea propunerii 20

3. Coerența dintre obiective (formulate SMART),

activități și rezultate

10

4. Definirea clară a grupurilor țintă și a

potențialilor beneficiari

10

5. Capacitatea de implementare (resurse materiale,

financiare și umane)

20

6. Estimare realistă a bugetului 10

7. Incluziunea socială (grupuri vulnerabile și

persoane cu nevoi speciale)

10

TOTAL 100



CONDIȚII 
SUPLIMENTARE

1.Implicarea IÎPT în programele învățământului dual

reprezintă un avantaj, dar nu este un criteriu de

bază.

2. Criterii de prioritizare în cazul acumulării

numărului egal de puncte:

Propuneri care contribuie direct sau indirect la:

• accesul la energia verde prin creșterea eficienței

energetice și creșterea utilizării energiei

regenerabile;

• dezvoltarea procesului de gestionare a deșeurilor;

• integrarea și/sau dezvoltarea competențelor verzi

în cadrul activităților desfășurate.



TERMEN DE APLICARE

Dosarul complet va fi depus online (PDF și Word/Excel) la 
adresa oficiu@ceda.md până la data de 

09.04.2021, ora 17.00.

Clarificări: 

• pagina web a CEDA (https://ceda.md/informatii/ )

• adresa de e-mail: oficiu@ceda.md cu titlul: "Întrebare aplicare 
proiect CREATIVO" până în data de 2 aprilie 2021

mailto:oficiu@ceda.md
https://ceda.md/informatii/
mailto:oficiu@ceda.md


                                                                                                                                                                                 

SESIUNE DE ÎNTREBĂRI - RĂSPUNSURI


