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Elaborarea platformei educaționale de e-

Learning pentru învățămînt profesional 

tehnic dual „Digital Dual VET”

Dezvoltarea platformei funcționale de studii online Digital DUAL VET cu integrarea 

completă a funcționalităților de predare online, administrare a proceselor educaționale și 

a conținuturilor

- Programarea integrală a platformei de studii online pe baza CMS-ului open-source 

aprobat de beneficiar

- Conținuturile educaționate recepționate de echipele responsabile pentru producerea 

acestora vor fi integrate ca materiale de studii (texte, imagini, video, ilustrații, etc.), dar 

și ca procese online de studii pentru fiecare disciplină, în care elevul parcurge cursurile, 

își evaluează cunoștințele, obțin rezultate

- Conținuturile non-educaționale (texte, imagini, descrieri, articole, video-uri) 

recepționate de la echipa beneficiarului vor fi integrate în cadrul platformei în baza 

funcționalităților disponibile în CMS

- Implementarea funcționalităților distincte pentru diferitele tipuri de audiențe și roluri 

definite în platformă în lista de sarcini detaliate (Elevi, Profesori, Administratori de 

școală, și alte grupuri)

- Implementarea funcționalităților specifice destinate administrării procesului de studii 

descrise în lista de sarcini detaliate (gestiunea claselor, generarea statisticiclor, 

înregistrarea și gestionarea elevilor, emiterea certificatelor, etc.)

- Implementarea funcționalităților de publicare, și editare a conținuturilor educaționale 

cu instrumentele disponibile în LMS sau cu instrumente adiționale dezvoltate în cadrul 

proiectului, capabile de a fi gestionate fără cunoștințe avansate de programare

-	Implementarea funcționalităților de gestionare a materialelor non-educaționale cu 

funcționalitățile disponibile în CMS

COP August - Noiembrie 780 000,00           

Ca urmare a impactului COVID-19 asupra învățământul 

profesional-tehnic, pentru a se adapta la cerințele actuale ale 

pieței muncii, totodată luând în considerare faptul că paradigma 

de învățare este în procesul de transformare digitala, a fost 

identificată necesitatea creării unei platforme de e-learning 

pentru instituțiile VET în special cu programe duale.

Platforma educațională de e-Learning pentru învățămînt 

profesional tehnic dual „Digital Dual VET” se va concentra pe 

oferirea de oportunități de învățare alternative la programele 

livrate offline în instituțiile VET, ca un sprijin pentru programele 

existente. Învățământul online va contribui la creșterea 

numărului de studenți din cadrul programelor VET, calitatea 

programelor duale și la creșterea numărului de forță de muncă 

calificată capabilă să intre pe piață.

Există o mare oportunitate în realizarea învățământului online în 

Moldova din mai multe motive:

1) Cursurile în limbile română/rusă ar ușura procesul de învățare 

pentru cei care au cunoștințe slabe de limba engleză

2) Oportunități pentru publicul care se află mai departe de 

Chișinău sau alte regiuni din Moldova

3) Creșterea numărului de studenți care beneficiază de cursuri 

online

4) Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în diferite 

sectoare, inclusiv în regiunile din Moldova (Nord, Sud)
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Contabiil Violeta Bordeniuc

Justificarea necesității achiziției

 TOTAL GENERAL, inclusiv:

Total

Coordonat:

Agenția de Guvernare Electronică

Plan general de achiziții pentru tehnologii informaționale (TI) pe anul 2022

IP «Centrul de Instruire si Inovatii TIC - Tekwill»

(autoritatea publică/instituția publică)

Aprobat

Adrian Șervan, Director

Valoarea estimată 

fără TVA (lei)

Servicii de design, dezvoltare, configurare, instalare, administrare sau mentenanţă a soluțiilor software

Servicii de livrare, configurare, lansare în regim de producție sau mentenanţa echipamentelor specifice centrelor de date

Licențe pentru produse software sau abonamente la servicii software

Stații de lucru, echipamente periferice (imprimante, centre multifuncționale, scanere și monitoare) și servicii de deservire a acestora

Cod CPV

Expunerea obiectului de achiziţie                   (Se 

efectuează descrierea succintă a obiectului 

contractelor de achiziţii publice (descrierea 

succintă a obiectului procedurilor de achiziţie 

publică) care urmează a fi realizate pe parcursul 

anului)

Specificațiile tehnice principale

Total

Total

Total

Procedura de achiziţie 

aplicabilă                             (Se 

identifică în conformitate cu 

Legea nr.131/ 2015 privind 

achiziţiile publice)

Perioada desfăşurării 

procedurii de achiziţie 

publică                            

(Se stabileşte perioada 

(luna) a anului în care va fi 

efectuată această 

procedură)

Nr. d/o


		2022-07-04T14:32:42+0300


		2022-07-04T15:07:56+0300


		2022-07-06T14:43:50+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




