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Lista Abrevierilor 

CEDA -             Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri 

CREATIVO - „Creăm valoare pentru alții: instituțiile ÎPT dezvoltă competențe profesionale 

relevante” 

LED -               Fundația Servicii de Dezvoltare Liechtenstein 

MECC -           Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

SDC -               Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare 

IÎPT -               Instituții de învățământ profesional-tehnic 
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1. Introducere 

Prezentul Îndrumar este elaborat în scopul facilitării aplicării IÎPT la Proiectul CREATIVO și 

oferă instrucțiuni cu privire la modul de completare și depunere a Dosarului de aplicare. 

Proiectul CREATIVO este implementat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență 

în Afaceri (CEDA) cu suportul Fundației Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) și al Agenției 

Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC0 și în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării.  

Perioada de implementare: 1 Decembrie 2020 – 30 Noiembrie 2023 

Obiectiv General - Tinerii și adulții își sporesc perspectivele de angajare datorită educației și 

formării profesional tehnice relevante pentru piața muncii. 

Obiective Specifice:  

• Obiectiv 1: IÎPT partenere prestează în mod eficient cursuri bazate pe cerere, elaborate în 

parteneriat cu și pentru companiile din sectorul privat. 

• Obiectiv 2: ÎPT partenere își îmbunătățesc activitățile economice / antreprenoriale la nivel de 

instituție, astfel încât elevii să dobândească competențe profesionale relevante și instituțiile să 

genereze venituri mai mari. 

Intervențiile proiectului la nivel de IÎPT, beneficiari și politici vor contribui la consolidarea 

cooperării dintre sectorul privat și sistemul ÎPT. În același timp, proiectul va susține IÎPT în 

desfășurarea unor activități antreprenoriale pentru a genera venituri la nivel de instituție, cu implicarea 

elevilor, și le va oferi competențe relevante pentru încadrarea lor pe piața muncii. 

1.1. Prevederi generale 

IÎPT pot aplica la una dintre cele două Componente ale proiectului, după cum urmează:  

Componenta A. Elaborarea și oferirea programelor de formare continuă de către IÎPT partenere, 

ajustate la necesitățile sectorului privat 

În cadrul acestei Componente a proiectului CREATIVO, IÎPT partenere vor fi susținute în 

elaborarea, pilotarea și oferirea programelor de formare continuă pentru angajați din sectorul privat. 

Totodată, acestea vor beneficia de suport financiar pentru acoperirea a maxim 70% din costurile ce țin  

de pilotarea cursurilor și autorizarea provizorie/acreditarea cursurilor. Valoarea maximă a suportului 

oferit în cadrul proiectului este de 200.000 MDL.  

Componenta B. Dezvoltarea și inițierea activităților antreprenoriale în cadrul IÎPT partenere 

În cadrul Componentei B, 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 . Totodată acestea vor beneficia de un grant de până la 315.000 

MDL pentru dotarea spațiilor destinare desfășurării activităților antreprenoriale. 

Dosarul de aplicare poate fi depus de către instituțiile publice de învățământ profesional-tehnic din 

Republica Moldova, care oferă: 

• programe de formare profesională tehnică secundară (nivelul 3 ISCED); 
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• programe de formare profesională tehnică postsecundară (nivelul 4 ISCED); 

• programe de formare profesională tehnică postsecundară nonterţiară (nivelul 5 ISCED). 

La elaborarea propunerilor, IÎPT vor ține cont în mod obligatoriu de: 

• Implicarea elevilor în activitățile antreprenoriale și incluziunea grupurilor vulnerabile; 

• Respectarea principiilor bunei guvernări, non-discriminării și promovării egalității de 

gen; 

• IÎPT partenere vor veni cu contribuția proprie de cel puțin 30% din suma solicitată 

pentru suportul activităților, în cazul ambelor Componente ale proiectului. 

2. Dosarul de aplicare 

Dosarul de aplicare va avea următoarele componente: 

A. Formularul de aplicare cu descrierea propunerii (Anexa A)  

B. Bugetul estimativ necesar (Anexa B), cu indicarea propriei contribuții 

C. Certificatul de înregistrare a IÎPT (copie) 

D. CV-urile membrilor echipei de implementare 

E. Dovada existenței contribuției proprii de cel puțin 30 % din bugetul estimativ necesar. 

2.1.1. Instrucțiuni de completare a Dosarului de aplicare 

Descrierea propunerii va conține: 

 

Pentru Componenta A. Elaborarea și oferirea programelor de formare continuă de către IÎPT 

partenere, ajustate la necesitățile sectorului privat 

1. Informație generală despre IÎPT aplicantă; 

2. Descrierea experienței anterioare: 

- în livrarea cursurilor de formare profesională continuă, cu indicarea traseului de urmărire a 

absolvenților acestor cursuri (dacă există); 

- în cooperarea cu sectorul privat, implicarea în programele de învățământ Dual (dacă există); 

3. Justificarea necesității elaborării programului de formare profesională continuă, inclusiv cum 

va contribui la creșterea perspectivelor de angajare a tinerilor și adulților; 

4. Descrierea grupurilor-țintă și a potențialilor beneficiari (parteneri din sectorul privat), precum 

și numărul estimat de persoane care vor beneficia de programele de formare profesională continuă; 

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

ofertei de formare profesională la necesitățile sectorului privat, precum și a rezultatelor scontate; 

6. Considerații privind perspectivele de viabilitate ale propunerii (sustenabilitatea activităților); 

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

perspectivelor de dezvoltare instituțională etc. 

 

Pentru Componenta B. Dezvoltarea și inițierea activităților antreprenoriale în cadrul IÎPT 

partenere 

1. Informație generală despre IÎPT aplicantă; 

2. Descrierea, după caz, a experienței anterioare în activități antreprenoriale generatoare de 

venituri suplimentare; 

3. Justificarea necesității dezvoltării/inițierii activității antreprenoriale, inclusiv cum va contribui 

la creșterea perspectivelor de angajare a absolvenților; 
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4. Descrierea grupurilor-țintă și a potențialilor beneficiari ai produsului/serviciului oferit de către 

IÎPT; 

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

dezvoltarea și furnizarea de produse/servicii orientate spre cerere, precum și a rezultatelor scontate; 

6. Considerații privind perspectivele de viabilitate ale propunerii (sustenabilitatea activităților); 

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

perspectivelor de dezvoltare instituțională etc. 

2.1.2. Bugetul 

Dosarul de aplicare va conține un buget estimativ, necesar pentru elaborarea și livrarea 

programelor de formare sau activității antreprenoriale (Anexa B). Se vor prezenta informații privind 

suportul financiar necesar de la proiectul CREATIVO, precum și a mijloacelor financiare care 

reprezintă contribuția din surse proprii1 ale solicitantului. 

3. Evaluarea Dosarelor de aplicare și selectarea IÎPT partenere 

Dosarele de aplicare depuse de către IÎPT în cadrul proiectului CREATIVO, vor fi evaluate de o 

Comisie de evaluare și selectare, formată din reprezentanții ai LED Moldova, SDC, ai Ministerelor de 

resort și ai mediului de afaceri.  

Dosarele de aplicare vor fi evaluate conform următoarelor criterii:  

• Activitățile din cadrul propunerii și solicitantul de grant corespund criteriilor de eligibilitate 

indicate în tabelul de mai jos.  

• Propunerea de lansare/dezvoltare a programului/programelor de formare 

continuă/activității/activităților antreprenoriale conține informații relevante, complete și clar 

structurate.  

 
1 Sunt considerate ca și contribuție proprie: costurile forței de muncă angajate, valoarea muncii proprii, valoarea 

echipamentului și utilajului propriu, valoarea imobilului în care se vor desfășura activitățile etc. 

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 
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• Propunerea prezintă o viziune clară asupra schimbărilor/ efectelor scontate, iar implementarea 

acesteia este relevantă pentru atingerea obiectivelor proiectului CREATIVO și va contribui la 

consolidarea capacității instituționale a IÎPT, incluziunea socială și de gen, precum și la 

dezvoltarea comunității.  

Implicarea IÎPT în programele învățământului dual se va considera un avantaj. În cazul în care 

două sau mai multe propuneri vor acumula același număr de puncte, vor avea prioritate propunerile, 

care vor contribui 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. 

Comisia de evaluare și selectare a dosarelor poate interveni cu recomandări sau condiții obligatorii 

pe partea de concept, precum și de diminuare sau majorare a bugetului estimat al propunerilor 

declarate câștigătoare. 

Doar IÎPT selectate în cadrul proiectului CREATIVO vor fi anunțate, iar rezultatele vor fi 

publicate pe pagina oficială a CEDA (www.ceda.md).   

4. Termenul de aplicare și informații suplimentare 

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

de 09.04.20212, ora 17.00 

În urma sesiunilor informative organizate pentru toate IÎPT, pe pagina web a CEDA (CREATIVO) 

vor fi plasate toate întrebările și răspunsurile oferite, precum și alte informații relevante. În acest sens, 

recomandăm consultarea periodică a site-ului și a paginilor CEDA de pe rețelele de socializare.  

Întrebările suplimentare referitoare procesul de aplicare pot fi expediate la adresa de e-mail: 

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

CEDA va acorda asistență și consultanță în grup privind procedura de aplicare și va răspunde la 

orice întrebări parvenite în cel mult 2 zile lucrătoare. În procesul de acordare a asistenței și 

consultanței, CEDA nu se va implica în elemente de conținut de natură să afecteze corectitudinea 

concursului. 

Resurse utile: 

- School Enterprises: Combining Vocational Learning with Production 

- Manual for VET institutions on how to stimulate social partnership 

- Business Cooperating with Vocational Education and Training Providers for Quality Skills 

and Attractive Futures 

 
2Dosarele de aplicare depuse după termenul limită nu vor fi examinate. 

http://www.ceda.md/
mailto:oficiu@ceda.md
https://ceda.md/creativo/
mailto:oficiu@ceda.md
https://unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/pubs/iug015e.pdf
https://www.sesameproject.com/manual-for-vet-institutions-on-how-to-stimulate-social-entrepreneurship/
https://www.lse.ac.uk/business-and-consultancy/consulting/consulting-reports/business-cooperating-with-vocational-education-and-training-providers-for-quality-skills-and-attractive-futures
https://www.lse.ac.uk/business-and-consultancy/consulting/consulting-reports/business-cooperating-with-vocational-education-and-training-providers-for-quality-skills-and-attractive-futures

