Anex nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.
din
2013

Planul de acţiuni
pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului
vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020
Obiective
specifice

Acţiuni

Bugetul pentru implementarea prezentului Plan prevăzut în Cadrul Bugetar pe
Termen Mediu pentru anii 2013-2015:

Subprogramul II Învăţămîntul secundar, din care face parte învăţămîntul
vocaţional/tehnic

Subprogramul II Învăţămîntul mediu de specialitate

Obiectivul
specific nr.1
Restructurarea
învăţămîntului
vocaţional/tehnic
pe două trepte –
secundar şi
postsecundar şi
reconfigurarea
reţelei de
instituţii pînă în
anul 2017

Responsabili
Ministerul
Educaţiei,
Ministerul
Finanţelor
Ministerul
Educaţiei,
Ministerul
Finanţelor
Ministerul
Educaţiei,
Ministerul
Finanţelor

Resurse financiare
2013

2014

2015

401,99
mil. lei

433,93
mil. lei

455,77
mil. lei

415,3
mil. lei

457,5
mil. lei

456,7
mil. lei

2016

Indicatori de
monitorizare
2017

Elaborarea cadrului normativ şi educaţional corespunzător
învăţămîntului vocaţional/tehnic pe două trepte – secundar şi
postsecundar

Ministerul Educaţiei,
Institutul de Formare
Continuă Profesional
LED Moldova

Acte normative aprobate,
2014

Elaborarea metodologiei de cartografiere a reţelei de instituţii
vocaţional/tehnice

Ministerul
Educaţiei

Realizarea cartografierii reţelei de instituţii vocaţional/tehnice
şi prezentarea rezultatelor şi concluziilor

Ministerul
Educaţiei

Elaborarea planului de restructurare a reţelei de instituţii
vocaţional /tehnice cu luarea în considerare a particularităţilor
teritoriale ale pieţei muncii

Ministerul
Educaţiei,

Metodologia aprobată de
Ministerul Educaţiei,
2013
Raportul cartografierii
instituţiilor vocaţional
/tehnice, 2013
Planul de restructurare a
reţelei de instituţii
vocaţional/tehnice, 2014

Ministerul
Agriculturii şi
Industriei

Pregătirea sistemului vocaţional/tehnic pentru implementarea
planului de restructurare:
estimarea detaliată a costurilor bugetare asociate cu procesul
de restructurare;
pregătirea planurilor de dezvoltare a infrastructurii
instituţiilor;
pregătirea planului de monitorizare şi evaluare a procesului
de restructurare;
planificarea şi implementarea procedurii de procurare
(construcţii, echipament etc.)
Implementarea planului de restructurare a reţelei de instituţii
vocaţional/tehnice

Identificarea instituţiilor de învăţămînt vocaţional /tehnic care
vor juca rolul centrelor de excelenţă, specializate în
domeniu/domenii ale economiei naţionale şi vor deveni lideri
profesionali în domeniul lor de competenţă:
crearea centrelor de excelenţă profesională în domeniu
consolidarea infrastructurii şi dotarea cu echipament de
ultimă oră;
consultarea structurilor abilitate în elaborarea cadrului legal,
instituţional, operaţional ce ţine de domeniul de specializare;
consolidarea capacităţilor de formare profesională a cadrelor
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Alimentare,
Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Culturii,
Ministerul Afacerilor
Interne,
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Ministerul
Economiei,
Ministerul Finanţelor
Ministerul Educaţiei,
Ministerul
Finanţelor,
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare,
Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Culturii,
Ministerul Afacerilor
Interne
Ministerul Educaţiei,
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare,
Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Culturii,
Ministerul Afacerilor
Interne,
Ministerul Finanţelor
Ministerul Educaţiei,
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Ministerul
Economiei,
comitetele sectoriale,
LED Moldova
Institutul de Formare
Continuă Profesional

Planuri detaliate pe
instituţii aparte privind
modalitatea de
restructurare, 2014

Reţeaua de instituţii
vocaţional/tehnice
restructurată, 2015

40
mil.lei

40
mil.lei

40
mil.lei

40
mil.lei

10 centre de excelenţă în
cadrul reţelei de
institutuţii de învăţămînt
vocational /tehnic – lideri
în domeniul profesional,
2016

2

didactice din domeniul de specializare;
organizarea examenelor de absolvire pe domeniul de
specializare
Asigurarea suportului pentru elaborarea planului de dezvoltare
instituţională şi susţinerea în implementarea lui

Obiectivul
specific nr. 2:
Asigurarea
formării
profesionale în
învăţământul
vocaţional/tehnic
bazată pe
competenţe şi
racordarea
acesteia la
cerinţele pieţei
muncii, astfel
încît angajarea în
cîmpul muncii să
crească cu 10%
de la 50,6% în
2012 pentru
absolvenţii
învăţămîntului
mediu de
specialitate şi de
la 50% în 2012
pentru absolvenţii
învăţămîntului
secundar
profesional

Ministerul Educaţiei,
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare,
Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Culturii,
Ministerul Afacerilor
Interne,
LED Moldova

100% instituţii
vocaţional/tehnice cu
planuri de dezvoltare
aporbate , 2015

Elaborarea Metodologiei de cercetare şi reailzarea studiului
pieţei muncii pentru stabilirea particularităţilor teritoriale şi
regionale

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Agenţia Naţională
pentru Ocuparea
Forţei de Muncă,
Ministerul
Economiei,
comitetele sectoriale,
IDIS „Viitorul”

Raportul studiului pieţei
muncii 2013

Corelarea pregătirii specialiştilor în cadrul învăţămîntului
vocaţional/tehnic cu necesităţile teritoriale ale pieţei muncii
prin specializarea instituţiilor în domeniile solicitate

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Ministerul
economiei,
Ministerul Educaţiei,
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare,
Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Culturii,
Ministerul Afacerilor
Interne,
comitetele sectoriale
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,

Specializarea instituţiilor
vocaţional/tehnice în
funcţie de particularităţile
teritoriale ale pieţei
muncii din 2015

Crearea comitetelor sectoriale pentru cele 12 domenii de
specializare:
reactualizarea regulamentului de activitate a comitetelor
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1,6
mil.lei

1,6
mil.lei

1,6
mil.lei

1,6
mil.lei

Cel puţin 5 comitete
sectoriale funcţionale din
2015
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sectoriale;
recrutarea membrilor relevanţi ai comitetelor sectoriale;
instruirea membrilor comitetelor sectoriale;
formarea culturii organizaţitonale a comitetelor sectoriale
Consolidarea capacităţilor Consiliului Coordonator al
Învăţămîntului Profesional:
organizarea şedinţelor de informare privind evoluţia sectorului
vocaţional-tehnic;
instruirea membrilor Consiliului Coordonator al Învăţămîntului
Profesional;
implicarea în procesele de elaborare şi implementare a
standardelor de calitate
Actualizarea Nomenclatorului meseriilor (profesiilor) pentru
instruirea şi pregătirea cadrelor în învăţămîntul secundar
profesional şi Nomenclatorului specialităţilor pentru pregătirea
cadrelor în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, în
conformitate cu necesităţile economice ale ţării, prin includerea
meseriilor, specialităţilor noi, modernizarea celor existente şi
corelarea lor la standardele europene (EuroStat)

Ministerul
Economiei,
Ministerul Educaţiei,
Consiliul
Coordonator al
Învăţămîntului
Profesional

Consiliului Coordonator al
Învăţămîntului Profesional
– structură funcţională,
2015

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Ministerul
Economiei,
Ministerul Educaţiei,
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare,
Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Culturii,
Ministerul Afacerilor
Interne,
comitetele sectoriale

Nomenclatorul de meserii
şi specialităţi actualizat

Validarea şi recunoaşterea competenţelor obţinute prin educaţia
non-formală şi informală

Ministerul Educaţiei,
comitetele sectoriale

Externalizarea examenului de absolvire a instituţiei de
învăţămînt vocaţional/tehnic

Ministerul Educaţiei

Susţinerea procesului de formare a parteneriatelor dintre agenţii
economici şi instituţiile de învăţămînt vocaţional/tehnic:
susţinerea parteneriatelor cu agenţii economici în realizarea
practicii de producţie;
dezvoltarea modelelor de învăţămînt dual

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Ministerul
Economiei,
Ministerul Educaţiei,

Metodologia de validare şi
recunoaştere a
competenţelor obţinute
neformal şi informal
aprobată, 2016
Examenul de absolvire
desfăşurat în cadrul
centrelor de excelenţă,
2016
În componenţa consiliilor
administrative ale
instituţiilor
vocaţional/tehnice cel
puţin 2 reprezentaţi ai
lumii afacerilor, pînă în

tanea C:\Users\Администратор\Desktop\Plan_2013-2020.doc04.02.2013

4

Obiectivul
specific nr.3:
Creşterea calităţii
învăţămîntului
vocaţional/tehnic
prin sporirea
eficienţei
utilizării
mijloacelor
financiare şi prin
crearea şi
implementarea
sistemului de
asigurare a
calităţii, astfel
încît, pînă în
2017 să existe o
entitate
funcţională de
evaluare şi
acreditare a
acestor instituţii

Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare,
Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Culturii,
Ministerul Afacerilor
Interne,
Camera de Comerţ şi
Industrie
comitetele sectoriale,
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Ministerul
Economiei,
Ministerul Educaţiei,
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare,
Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Culturii,
Ministerul Afacerilor
Interne

2017

Elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor pentru
învăţămîntul vocaţional/tehnic şi validarea lui de către
comitetele sectoriale

Ministerul Educaţiei,
Ministerul
Economiei,
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare,
Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Culturii,
Ministerul Afacerilor
Interne

Cadrului Naţional al
Calificărilor pentru
învăţămîntul
vocaţional/tehnic aprobat,
pînă în 2020

Implementarea sistemului de management al calităţii în
sistemul vocaţional-tehnic în conformitate cu standardele de

Ministerul Educaţiei,
Ministerul

Concept aprobat în 2014
Implementat pînă în 2016

Elaborarea standardelor ocupaţionale pentru învăţămîntul
vocaţional/tehnic şi validarea lor de către comitetele sectoriale

tanea C:\Users\Администратор\Desktop\Plan_2013-2020.doc04.02.2013

Setul complet de
standarde ocupaţionale
pentru
meseriile/specialităţile
vocaţional/tehnice, pînă în
2017
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calitate

Elaborarea cadrului legal pentru organizarea acreditării şi
asigurării calităţii în învăţămîntul vocaţional/tehnic

Finanţelor,
LED Moldova
Winrock Moldova
Institutul de Formare
Continuă Profesional
Ministerul Educaţiei

Cadrul legal aporbat în
2015

Crearea structurii de acreditare şi asigurare a calităţii în
învăţămîntul vocaţional/tehnic:
elaborarea indicatorilor şi criteriilor de evaluare a calităţii
în învăţămîntul vocaţional/tehnic;
recrutarea personalului, formarea profesională, consolidarea
capacităţilor;
identificarea şi formarea grupurilor de experţi relevanţi
pentru asigurarea calităţii în învăţămîntul vocaţional/tehnic,
instruirea lor;
realizarea misiunilor de acreditare şi asigurare a calităţii;
dotarea infrastructurii cu echipamentul şi mobilierul
necesar

Ministerul Educaţiei,
Ministerul Finanţelor

Instruirea cadrelor didactice şi manageriale din instituţiile de
învăţămînt vocaţional/tehnic în managementul calităţii

Ministerul Educaţiei,
Centrul Republican
de Dezvoltare a
Învăţămîntului
Profesional
Departamentul de
Formare Continuă
(Universitatea
Tehnică a Moldovei)

100% instituţii de
învăţămînt
vocaţional/tehnice
instruite în managementul
calităţii

Elaborarea şi aplicarea unor mecanisme noi de finanţare a
învăţămîntului vocaţional/tehnic:
finanţarea per elev;
diversificarea surselor de finanţare reieşind din
parteneriatele public-privat şi comercializarea produselor
realizate de elevi în cadrul atelierelor de lucru

Ministerul Educaţiei,
Ministerul
Finanţelor,
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare,
Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Culturii,
Ministerul Afacerilor
Interne

100% instituţii
vocaţional/tehnice
finanţate reieşind din
finanţarea per elev şi în
bază de performanţe pînă
în 2017
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0,8
mil.lei

0,8
mil.lei

0,8
mil.lei

0,8
mil.lei

Cadrul instituţional
consolidat pentru
reailzarea acreditării şi
asigurarea calităţii în
învăţămîtul vocaţionaltehnic, începînd cu 2015
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Obiectivul
specific nr.4.
Asigurarea
ştiinţifică,
curriculară şi
metodologică a
învăţămîntului
vocaţional/tehnic,
astfel încît 100%
curricula să fie
racordat la Cadrul
Naţional al
Calificărilor pînă
în 2020.

Asigurarea unor condiţii adecvate pentru studii în cadrul
învăţămîntului vocaţional/tehnic:
îmbunătăţirea condiţiilor fizice în cadrul sălilor de studii şi
căminelor;
dotarea instituţiilor cu echipament şi mobilier modern
adecvat domeniului de specializare

Ministerul Educaţiei,
Ministerul
Finanţelor,
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare,
Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Culturii,
Ministerul Afacerilor
Interne

Consolidarea capacităţilor Centrului Republican de Dezvoltare
a Învăţămîntului Profesional (CRDÎP) pentru asigurarea
ştiinţifică, metodologică şi curriculară a învăţămîntului
vocaţional/tehnic:
extinderea numărului de personal şi instruirea acestuia;
asumarea rolului de coordonator în procesul de
cartografiere şi restructurare a reţelei de instituţii
vocaţional/tehnice;
participarea la consolidarea capacităţilor instiţionale a
reţelei de instituţii vocaţional/tehnice restructurate;
asumarea rolului de coordonator în procesul de instruire a
cadrelor didactice;
participarea la procesul de elaborare a standardelor
ocupaţionale şi Cadrului Naţional al Calificărilor,
curriculei, suporturilor de curs;
participarea la procesul de control şi asigurare a calităţii în
învăţămîntul vocaţional/tehnic;
dotarea Centrului Republican de Dezvoltare a
Învăţămîntului Profesional cu echipament modern necesar
pentru realizarea misiunii (computere, reţele, mobilier etc.)

Ministerul Educaţiei

Elaborarea curriculumului vocaţional/tehnic în conformitate cu
prevederile schimbărilor legate de formarea învăţămîntului
vocaţional/tehnic pe două trepte – secundar şi postsecundar şi
în concordanţă cu Cadrul Naţional al Calificărilor

Ministerul Educaţiei,
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare,
Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Culturii,
Ministerul Afacerilor
Interne,
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80
mil.lei

0,8
mil.lei

0,8
mil.lei

80
mil.lei

0,8
mil.lei

48
mil.lei

0,8
mil.lei

Cel puţin 70% din reţeaua
de instituţii vocaţional/
tehnice va beneficia de
reparaţie şi dotări moderne
pînă în 2017

Centrului Republican de
Dezvoltare a
Învăţămîntului Profesional
– entitate eficientă,
începînd cu 2017

Cel puţin 50% din
disciplinile de profil din
cadrul învăţămîntului
vocaţional/tehnic vor avea
curricule aprobate şi
suport de curs pînă în
2017
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Implementarea Sistemului de credite de studii transferabile în
învăţămîntul vocaţional/tehnic
Elaborarea suportului de curs, manualelor pentru curricula nou
elaborată

Publicarea materialelor didactice, curriculei, suportului de curs,
materialelor instructive, materialelor pentru orientare
profesională pentru formarea adulţilor

Obiectivul
specific nr. 5:
Sporirea calităţii
corpului
profesoral,
inclusiv prin
modernizarea
formării
profesionale
iniţiale şi
continue a
cadrelor didactice
pentru
învăţămîntul
vocaţional/tehnic,

Promovarea continuă a tehnologiilor didactice moderne cu
utilizarea TIC:
introducerea soft-ware educaţionale în învăţămîntul
vocaţional/tehnic (procurarea şi adaptarea la realitatea
Republicii Moldova sau elaborarea soft-ware);
procurarea de echipament TIC şi conectarea în reţea;
instruirea cadrelor didactice în aplicarea TIC în procesul de
predare/învăţare
Modernizarea sistemului de instruire a cadrelor didactice din
învăţămîntul vocaţional-tehnic, conform standardelor
ocupaţionale, Cadrului Naţional al Calificărilor şi noii
curricula:
formarea formatorilor;
realizarea instruirii pe domenii de specialitate în cadrul
centrelor de excelenţă;
formarea abilităţilor de predare în baza metodelor moderne
de predare-învăţare
Instituirea unui sistem de formare iniţială a cadrelor didactice şi
a maiştrilor/instructori pentru învăţămîntul vocaţional/tehnic:
introducerea cursului psihopedagogic obligator pentru
maiştri/instructori şi facilitarea instruirii lor;
introducerea cursurilor de tip master class pentru cadrele
didactice de profil o dată la 5 ani
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Centrul Republican
de Dezvoltare a
Învăţămîntului
Profesional
Ministerul Educaţiei
Ministerul Educaţiei,
Ministerul
Finanţelor,
Centrul Republican
de Dezvoltare a
Învăţămîntului
Profesional
Ministerul Educaţiei,
Ministerul Finanţelor

Ministerul Educaţiei,
Ministerul
Transporturilor şi
Infrastructurii
Drumurilor,
Ministerul
Finanţelor

Sistemul de credite de
studii transferabile
elaborat şi implementat
Suporturi de curs
elaborate pentru cel puţin
70% din curricule pînă în
2017

1,6
mil.lei

1,6
mil.lei

1,6
mil.lei

6,4
mil.lei

4,8
mil.lei

4,8
mil.lei

Asigurarea bibliotecilor
tuturor instituţiilor de
învăţămînt
vocaţional/tehnic cu
literatură de specialitate
pînă în 2017
Cel puţin 20% din
curricula la disciplinele
generale va fi predată în
bază de soft-ware
educaţionale pînă în 2017

Ministerul Educaţiei,
ProDidactica

100% cadre didactice
instruite conform Cadrului
Naţional al Calificărilor şi
noii curricule pînă în 2020

Ministerul Educaţiei

100% maiştri/instructori
formaţi la cursul de psihopedagogie pînă în 2017
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şi îmbunătăţirea
motivării
acestora, astfel
încît, pînă în
2020 întregul
corp profesoral să
fie instruit
conform Cadrului
Naţional al
Calificărilor
Obiectivul
specific nr. 6:
Sporirea
atractivităţii şi
accesului la
învăţămîntul
vocaţional/tehnic,
astfel încît
numărul de elevi
să crească cu
10% pînă în 2020

Dezvoltarea modelelor de formare profesională continuă a
cadrelor didactice/manageriale:
cursuri de management;
cursuri de administrare a resurselor financiare;
cursuri de management al resurselor umane;
cursuri de administrare a afacerii

Ministerul Educaţiei,
ProDidactica
Departamentul de
Formare Continuă
(Universitatea
Tehnică a Moldovei)

100% cadre manageriale
formaţi la cursuri de
management eficient pînă
în 2017

Realizarea activităţilor de orientare profesională şi de ghidare
în cariera profesională a elevilor din învăţămîntul general şi cel
vocaţional/tehnic prin:
elaborarea planurilor de ghidare în carieră şi orientare
profesională pentru instituţiile de învăţămînt general de
către centrele de excelenţă din învăţămîntul
vocaţional/tehnic;
publicarea pliantelor cu informaţie utilă privind
meseriile/specialităţile din domeniul vocaţional/tehnic,
realizarea măsurilor planificate de orientare profesională

Ministerul Educaţiei,
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare,
Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Culturii,
Ministerul Afacerilor
Interne,
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Agenţia Naţională
pentru Ocuparea
Forţei de Muncă
Ministerul Educaţiei,
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Biroul Naţional de
Statistică
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Ministerul
Economiei,
Ministerul Educaţiei
Ministerul Educaţiei,
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Ministerul Finanţelor

Gradul de realizarea a
planurilor de orientare
profesională a centrelor de
excelenţă pînă în 2017

Crearea sistemului de urmărire a traseului profesional al
absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt vocaţional/tehnic

Promovarea unor noi meserii/profesii şi specialităţi în cadrul
învăţămîntului vocaţional/tehnic, care vor anticipa schimbările
în economia naţională

Asigurarea protecţiei sociale eficiente a elevilor cu dizabilităţi,
care îşi fac studiile în şcoli vocaţionale/tehnice, licee
vocaţionale/tehnice, colegii:
achitarea cazării, alimentării, bursei, facilitarea angajării în
muncă pentru păturile vulnerabile;
implementarea măsurilor de facilitare a mobilităţii în cadrul
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Sistem funcţional de
urmărire a traseului
profesional al
absolvenţilor pînă în 2017
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instituţiilor de învăţămînt vocaţional/tehnic pentru
persoanele cu disabilităţi

Promovarea în instituţiile de învăţămînt vocaţional/tehnic a
cursurilor de:
antreprenoriat
tehnologia informaţiei
limbilor străine (engleză, rusă)
opţional - cursuri de conducere a autovehiculului

TOTAL
Resurse
bugetare
Proiecte de
asistenţă tehnică
şi financiară
susţinute de
donatorii externi
şi partenerii de
dezvoltare

tanea C:\Users\Администратор\Desktop\Plan_2013-2020.doc04.02.2013

Ministerul educaţiei,
Ministerul
Economiei,
Ministerul
Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor,
Winrock Moldova

100% instituţii de
învăţămînt vocaţional/
tehnic oferă cursuri de
antreprenoriat, cursuri TI,
cursuri de limbi străine şi
un curs opţional auto pînă
în 2017

1,6
mil.lei

817,29
mil.lei

891,43
mil.lei

912,47
mil.lei

43,2
mil.lei

129,6
mil.lei

129,6
mil.lei

97,6
mil.lei
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