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Proiectul “Promovarea ÎPT pentru o Economie Verde”
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Consolidarea sistemului de educație și formare profesională 
duală orientată spre cerere pentru promovarea dezvoltării 

ecologice, economice și sociale în Republica Moldova.

SCOPUL PROIECTULUI: 



Provocările comune identificate 
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Cerere nesatisfăcută de 
forță de muncă calificată 

de diferite niveluri

Nivel scăzut de 
competențe specifice 

corelate cu nevoile pieței 
muncii

Competențele ecologice 
generale și specifice nu 

sunt practic formate 
pentru viitorii specialiști

Insuficiența produselor 
educaționale actualizate 

pentru dezvoltarea 
programelor de formare 

profesională 

Lipsa de programe de 
formare pentru ocupații 

noi, inclusiv ocupații 
verzi, dar necesare 
pentru piața muncii



Ideea majoră promovată  - investiții în EDUCAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ –
pilonul unei societăți responsabile și sustenabile.
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Competențe verzi și ocupații verzi

Instituții de învățământ verzi

Economie verde și sustenabilă

Societate verde și sustenabilă
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De ce ar trebui instituțiile de învățământ să devină VERZI?



Principiile ecologizării instituțiilor de învățământ – abordare integrată
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Sustenabilitate în curriculum și procesul de instruire
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Dezvoltarea competențelor verzi ale cadrelor didactice din ÎPT

2 programe de formare inițială dezvoltate prin sistem dual: 
tehnician în protecția mediului și tehnician în protecția și 
managementul apelor

3 programe de formare continuă elaborate și acreditate

10 curricula ”înverzite”

3 laboratoare de formare a competențelor practice VERZI 
create



Dezvoltarea durabilă a campusului
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Managementul deșeurilor- 14  IÎPT din mun. Chișinău și    
2 din regiuni (Hâncești, Criuleni)

Sistem de iluminat eficient– Colegiul de Ecologie și ȘP 
din Criuleni

Obiective de ecologizare în strategiile instituțiilor - 3 IÎPT 
au inclus în strategiile de dezvoltare un obiectiv privind 
ecologizarea instituției



Ecologizarea instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău
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50 de cadre didactice formate ca formatori

Peste 500 de cadre didactice instruite

22 de școli au implementat proiecte de ecologizare



Comitetul pentru promovarea învățământului profesional tehnic dual 
"Reziliență economică- Creștere incluzivă - Dezvoltare sustenabilă„ al 
CCI din RM
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Accentul strategic este pus pe sistemul de educație și formare 
profesională:

• Consolidarea / abilitarea actorilor în promovarea unei economii reziliente 
și durabile;

• Facilitarea integrării tinerilor pe piața muncii, inclusiv din perspectiva 
incluziunii sociale și a noilor potențiale ale economiei verzi;

• Creșterea rezilienței sistemului de educație și formare profesională pentru 
diferite situații de incertitudine și șocuri.



Durabilitate în comunități și locuri de muncă
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Cartografierea pieței muncii:

• Analiza necesităților pieței muncii în sectorul viticultură și vinificație în 
Republica Moldova – 2019;

• Evaluarea pieței forței de muncă a competențelor și ocupațiilor verzi 
necesare în sectorul „distribuirea apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, 
activități de decontaminare” – 2021.



Beneficii ale educației pentru dezvoltare durabilă
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IÎPT/instituții de învățământ: Deveni modele  relevante în domeniul protecției 
mediului; îmbunătăți imaginea instituției;  racorda instituția la noile standarde de mediu 
și de calitate; pregăti cadre calificate cu competențe de mediu solicitate pe piața muncii;  
spori  performanța instituției.

Elevi/viitori lucrători: Integrarea competențelor verzi cheie în fiecare program de 
formare profesională;  dezvoltarea programelor de formare corelate cu tehnologiile verzi; 
sporirea  oportunităților de angajare în muncă al absolvenților.

Mediul economic: angajați cu competențe verzi formate; procese de producție 
prietenoase mediului; afaceri sustenabile.

Societate: Schimbarea culturii și comportamentului necesare pentru o dezvoltare 
durabilă este susținută de o forță de muncă și cetățeni dotați cu abilități și atitudini 
adecvate.



www.giz.de https://twitter.com/giz_gmbh https://www.facebook.com/gizprofile/

09.09.2022Page 13

VĂ MULȚUMESC!

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Strada Puskin 5, et. 3, MD2033, Chișinău, Moldova

T:  + 373 22 221724
E: liudmila.stihi@giz.de 

Ludmila Stihi
Consilier regiunea Centru
Proiectul ”Promovarea Învățământului Profesional Tehnic 
pentru o Economie Verde!
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