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Despre Program
Programul de Sporire a Calificării Managerilor (MTP) pentru
Moldova este finanțat de din mijloacele Ministerului Federal al
Economiei și Tehnologiei (BMWi) iar administrarea programului a
fost delegată către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei
(GIZ) .
MTP a fost gîndit să promoveze în special întreprinderile mici și
mijlocii (IMM) și este un intrument important în promovarea
relațiilor și colaborării economice între cele două state.
Programul oferă participanţilor posibilitatea de a cunoaşte piaţa
germană, a stabili legături de afaceri cu firme germane şi a construi
parteneriate pe termen lung, atît cu companiile germane cît și cu
cele din alte alte țări participante la program.
Application form (descarcă)

Structura Programului
MTP prevede un stagiu de o luna de zile în Germania ce este structurat pe
3 module:
 Cursuri de instruire și programe de trainning ce vor îmbunătăți
cunoștințele, abilitățile manageriale și competenţele interculturale , în
special raportate la particularitățile mediului de afaceri din Germania.
 Vizite la întreprinderile germane – accesul la infrastructura manageriala,
cit si discuţiile de specialitate contribuie la cunoaşterea unor exemple de
bune practici din Germania la nivel national si international.
 Oportunitati de colaborare Moldo-Germane – accesul la piaţa germană
este facilitat prin contacte de afaceri directe.
 Oportunitati de colaborare internationale – cu 14 tari participante la
proiect (Moldova, Germania, Belarus, Ukraina, Mongolia, Azerbadjan,
Kyrgyzstan, Turkmenistan, Kazakhstan, Vietnam, Uzbekistan, China,
India, Federatia Rusa.

Opțiuni de participare
Misiunea asociației INVENT Moldova este menținerea și dezvoltarea
continue ale relațiilor moldo-germane stabilite în cadrul programul
de formare, prin crearea și dezvoltarea asociației absolventilor
INVENT Moldova primeşte cererile de la companiile autohtone,
pentru completarea grupului pentru anul viitor.
Sunt posibile următoarele opțiuni/grupe:
 universală, limba de comunicare– engleza.
 specializată în agricultură (grupa internaţională), limba de
comunicare – rusa.
 Universală, internaţională, limba de comunicare – germana.
 Specializată în eficienţa energetică, internaţională, limba de
comunicare – rusa sau engleza.

Criterii de eligibiliatate
Participanţii la Program vor fi selectaţi în urma unui interviu
de prezentare. Criterile de preselectie sunt:







experienţă de muncă de minimum 3 ani,
poziţie de manager la întreprindere,
vârsta cuprinsă între 25 şi 40 ani,
cunoașterea unei limbi straine (în dependenţă de grupa
solicitată),
interese comerciale bine determinate pentru Germania.

Costurile Programului
Termenele de receptionare a dosarelor – pina la 10 septembrie 2013.



Cheltuielile pentru instruirea in Moldova sunt suportate de către
participant și constituie 6300 lei.
Cheltuielile pentru stagiu sunt finanțate de Ministerul Economiei şi
Tehnologiilor al Republicii Federative Germania (BMWi).

În Germania, fiecare participant va primi o bursă de circa 400 euro, va fi
asigurat cu cazare şi alimentare (dejun şi prânz).

Contacte

INVENT Moldova
str. V. Alecsandri 89/2; mun. Chisinau,
Republica Moldova

www.invent.md
info@invent.md
tel. + 373 22 855 706
mob. + 373 79 929 763
Asistenta Proiect – Alina.

