
A.O. CONTACT - Cahul 
or. Cahul 

Coordonator – Elena Ghidu 
 

CONTACT-Cahul – promotor al Culturii Învăţării pe Tot Parcursul Vieţii 
 

Scopul  
 

Asigurarea accesului la educaţie pentru adultii din Regiunea de Sud a 
R.Moldova prin apropierea serviciilor de învăţare de locul de trai al 
beneficiarilor 
 

Obiectivele 
 

1. Consolidarea  AO CONTACT-Cahul ca centru de promovare a conceptelor 
EA si LLL in Regiunea de Sud a republicii; 
2. Dezvoltarea competentelor profesionale in turism pentru persoanele din 
regiune, interesate de prestarea serviciilor in domeniu; 
3. Promovarea Culturii invatarii prin sustinerea initiativelor EA locale din 
comunele Zîrneşti,  Paşcani - rn. Cahul şi Ţiganca, rn. Cantemir. 

Grupul  ţintă 
 

 Prestatorii servici turistice – cel puţin 25 persoane femei şi bărbaţi. 
Caracteristica grupului - agenţi sectorului touristic,managerii unor afaceri 
tiristice, APL, angajati  muzee, biblioteci, artişti locali. 
 Meşterii populari din domeniul croşetatului, cusutului, împletitului în fibre 
vegetale, lucrului cu pănuşile ş.a. – circa 20 persoane care vor fi atraşi 
proiect, unii din ei organizînd cursuri de formare profesională în domeniile 
specifice. 
 Persoane de vîrsta a treia – peste 50 bătrîni de la azilul din A.I.Cuza, 
bunici a tinerilor voluntari şi participanţi la cursurile de instruire la calculator. 
 Tineri– cca 35 persoane implicate în activităţi de voluntariat. 

Impactul 
 

 Conceptul şi procesul de educaţie a adulţilor va fi abordat şi promovat 
pentru agenda publică a autorităţilor şi instituţiilor din domeniu în regiunea de 
sud; 
 Autorităţile publice vor constientiza necesitatea sustinerii  si dezvoltării 
serviciilor/centrelor/instituţiilor EA in propriile localitati; 
 Adulţii vor înţelege necesitatea, rolul şi oportunităţile oferite de instruirea 
pe parcursul vieţii astfel ca aceasta să devină o nevoie, dar si o cultură 
personală; 
 Adulţii instruiţi in proiect vor valorifica în viaţă şi in activitatea 
profesională competenţele obţinute, sporindu-şi competitivitatea şi 
dezvoltându-şi surse reale /durabile de venituri; 
 Va fi dezvoltat şi valorificat potenţialului turistic din regiune prin 
intermediul instruirii persoanelor din grupurilr-tintă si prin mobilizarea 
resurselor locale; 
 CREAS din Cahul va asigura conexiunea dintre partenerii şi furnizorii de 
servicii educationale, interacţiunea realizându-se în cadrul unei reţele non-
formale de educaţie a adulţilor. 
 

Sprijin financiar 
dvv international 
Moldova 
 

 
17 000 EURO 

Bugetul  total 20 000 EURO 
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