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Ivatamint pre-universitar
1 Tineri împotriva

corupţiei în
sistemul
educaţei

Tinerii sunt împuterniciţi
să devină co-producători
de soluţii  anticorupţie în
sistemul educaţional în
Republica  Moldova

2014-2015 UNDP Ministerul
Educaţiei

100.000 dolari SUA UNDP 1. Tinerii sunt capabili să găsească
soluţii viabile pentru  abordarea
corupţiei în sistemul educaţional prin
diverse metode variate crowdsourcing ;
2.  Soluţii pentru contracararea
corupţiei în sistemul educaţional sunt
generate şi testate ; 3. Partenerii cheie
sunt la curent şi aplică instrumente
inovative de lupta cu  corupţia în
educaţie.

2 Prevenirea
desegregării a
copiilor romi din
Moldova în
colaborare cu
Bulgaria şi
colectarea de
date despre copiii
romi în
colaborare cu
Serbia

Tinerii sunt împuterniciţi
să devină co-producători
de soluţii  anticorupţie în
sistemul educaţional în
Republica  Moldova

2014-2015 UNICEF Ministerul
Educaţiei, APL,
Direcțiile
Generale de
Învățămînt,
administraţiile
şcolilor,

100.000 dolari SUA UNICEF 1. 50% din clasele segregate sunt
desegregate;  60% din profesori în
comunităţile populate Roma predau în
clase mixte 2.  Autorităţile dispun de un
mecanism clar pentru colectarea de
date despre copiii romi; 3. Programe noi
pentru reintegrarea copiilor romi
nomazi elaborate şi propuse
Ministerului Educaţiei.

Invatamint rezidential si EI
1 Integrarea

Copiilor cu
Dizabilităţi în
instituţii de
învăţămînt
general

A demonstra prin
activităţi pilot că
autorităţile locale pot
aplica cu succes  politicile
naţionale  care
promovează integrarea
copiilor cu   dizabilităţi în
sistemul educaţional de
bază

2013-2016 FISM, Banca Mondială Ministerul
Educaţiei

2.86 mln  dolari SUA Japonia 1) sprijin autorităţlor locale în
elaborarea şi lansarea Programului
Naţional de Dezvoltare a Educaţiei
Incluzive precum şi suport în evaluarea
numărului de copii cu dizabilităţi,
soluţionarea necesităţilor de
infrastructură şi instruire a cadrelor
didactice. 2)  realizarea a 20 sub-
proiecte demonstrative cu scopul
reabilitării şi reconstrucţiei şcolilor
pentru a răspunde necesităţilor copiilor
cu dizabilităţi, precum şi instruiri pentru
părinţi, profesori şi comunitate. 3)
diseminarea practicilor bune pentru
încurajarea multiplicării naţionale a
practicilor de succes cu privire la
integrarea copiilor cu dizabilităţi în
şcolile generale.



2 Cetățenii abilitați
sporesc
responsabilitatea
în cadrul reformei
sectorului
educațional și
calitatea
învățământului în
Moldova

A permite cetățenilor
moldoveni să implice
autoritățile locale,
regionale și naționale în
politicile bazate pe dovezi
și dialogul bugetar la
capitolul reforma
sectorului educațional,
calitatea serviciilor,
precum și prioritățile de
dezvoltare ale școlilor
primare, secundar
generale și liceale, și a
permite un mediu în care
inițiativele de
responsabilizare socială
să prospere și să se
dezvolte.

2013-2018 Expert Group ONG Ministerul
Educaţiei

696 mii dolari SUA Banca Mondială Cetățenii vor fi abilitați să aplice și să
utilizeze instrumentele de
responsabilizare socială - audieri
publice, cărți comunitare, analize
bugetare independente - în sectorul
educațional. Proiectul va pune în
aplicare proceduri de asigurare a
calității datelor pentru a sprijini dialogul
de politici la nivel național. Proiectul
este conceput pentru a fi implementat
pe o perioadă de 5 ani, astfel încât să
cuprindă 100 din 1397 de unități de
învățământ la nivelul învățământului
primar și secundar general. Estimăm că
aceasta ar fi o masă critică pentru a
determina schimbări în întregul sistem.
Rezultatele instrumentelor de
responsabilizare socială aplicate vor
servi pentru a cartografia situația
școlilor și vor contribui la reforma
promovată de către Ministerul
Educației.

Invatamint vocaţional tehnic
1. Programul de

Suport Bugetar în
domeniul VET

Îmbunătăţirea sistemului
VET în Moldova prin
reformarea reţelei
instituţiilor VET şi
creşterea calităţii
procesului de învăţămînt
şi produsului acestui
proces în conformitate cu
cerinţele pieţei  muncii.

2015 - 2017 Suport la buget Ministerul
Educaţiei

25 mln. Euro Uniunea Europeană 1. Identificarea centrelor de excelenţă
pe domenii ale economiei naţionale. 2.
Crearea Comitetelor Sectoriale pe 7
domenii. 3. Crearea strcturii de
acreditare şi asigurare a calităţii în VET.
4. Elaborarea şi implementarea noului
mecanism de finanţare în sistemul VET.
5. Asigurarea condiţiilor adecvate în
VET. 6. Consolidarea capacităţilor
CRDIP. 7. Publicarea materialelor
didactice, curicula, materiale
instructive, de ghidare profesională, de
instruire a adulţinlor.  8. Promovarea în
instituţiile VET a cursului
antreprenoriatului, TIC şi limbi străine.

2. TA pentru
Programul de
Suport Bugetar în
domeniul VET

Îmbunătăţirea sistemului
VET în Moldova prin
reformarea reţelei
instituţiilor VET şi
creşterea calităţii
procesului de învăţămînt
şi produsului acestui
proces în conformitate cu
cerinţele pieţei  muncii.

ianuarie 2014 -
ianuarie 2018

... Ministerul
Educaţiei

5 mln. Euro Uniunea Europeană 1. Structura a fost pregătită pentru
implementarea sistemului VET reformat
(învăţămînt secundar profesional )   2.
Calitatea rezultatelor procesului  VET a
fost îmbunătăţită. 3. Suport necesar
pentru implementarea Programului de
Suport Bugetar acordat . 4. Campanie
de sensibilizare a opiniei publice despre
reforma in VET desfăşurată.



Invatamint superior (TEMPUS 2013)
1. Promovarea

triunghiului de
cunoştinţe
Belarus, Ucraina,
Moldova
/Fostering the
Knowledge
Triangle in
Belarus, Ukraine
and Moldova
543853-2013-DE-
SMHES

• sprijinirea integrării
Belarus, Moldova și
Ucraina în Spațiul
European de Cercetare
• creșterea
competitivității
internaționale și
legitimitatea socială a
învățământului superior în
țările partenere
• dezvoltarea și difuzarea
bazei de resurse
intelectuale și umane
pentru a îmbunătăți
integrarea învățământului
superior, inovării și
cercetării în țările
partenere

Lansat în 2013
Durata: 36 luni Universität Paderborn

Universitatea Agrara
din Moldova, ASEM,
Universitatea de Stat
"A. Russo" din Balti,
Ministerul Educaţiei
din Republica
Moldova, Parcul
Tehnologic Stiinţific
"Academica",
Consiliul Rectorilor
din RM, AITT

680 231,30 Euro TEMPUS Program,
European Commision

2

Inginerie biomedicală
- iniţiativa TEMPUS
în Vecinătatea de Est
543904-2013-GR-
JPCR

Promovarea, crearea şi
dezvoltarea Învăţămîntului
Inginerie Biomedicală în
Armenia, Georgia, Moldova şi
Ukraina, pentru a face faţă
provocărilor Politcii Europene a
Învăţămîntului Superior prin
consolidarea capacităţilor şi
măsuri de consolidare
instituţională  şi răspunde noilor
cerinţe în domeniu

Lansat în 2013
Durata: 36 luni University of Patras UTM, USMF 1 179 014,09 Euro TEMPUS Program,

European Commision

3

Servicii
Informaţionale
Moderne pentru
Îmbunătăţirea Calităţii
Studiilor / Modern
Information Services
for Improvement
Study Quality
543929-2013-LT-
JPGR

Crearea Librăriei electronice şi
îmbunătăţirea serviciilor
informaţionale care asigură un
proces de studii calitativ pentru
partenerii din MD  care sînt
deschişi spre schimbare în
mediul  IT.

Lansat în 2013
Durata: 36 luni

Lithuanian University of
Health Sciences

Universitatea Agrara din
Moldova, USM, ASEM,
UTM , Universitatea de Stat
"A. Russo" din Balti,
Universitatea Pedagogica
de Sta  "I.Creanga", USMF,
Ministerul Educatiei al RM,
National Counsil of Student
Organizations of Moldova

967 680,36 Euro TEMPUS Program,
European Commision



4

Suport pentru
Instruire Vocatională
în Silvicultură
durabilă   543946-
2013-ES-JPHES

Consolidarea capacităţilor
instituţiilor de învăţămînt
superior în Russia şi Moldova
pentru  cooperare internaţională
şi deschiderea spre comunitatea
non-academică

Lansat în 2013
Durata: 36 luni University of Lleida

State Agrarian
University of
Moldova,
Universitatea de Stat
"A. Russo" din  Balti

609 990,27 Euro TEMPUS Program,
European Commision

5

Metode de predare şi
învăţare inovative de
Studii Europene
543955-2013-NL-
JPCR

Suport reformei curriculare şi
modernizarea învăţămîntului
superior în UA, MD and GE în
conformitate cu principiile de la
Bologna;
Consolidarea capacităţilor
instituţiilor de învăţămînt
superior  în facilitarea tranziţiei
naţionale la societatea  deschisă
şi economia bazată de cunoştinţe
şi în corespundere cu cerinţeşe
pieţei muncii moderne

Lansat în 2013
Durata: 36 luni Maastricht University

Universitatea de Stat
"B.P. Hasdeu" din
Cahul, ULIM

964 379,92 Euro TEMPUS Program,
European Commision

6

Reforma educaţiei
prin schimb de
cunoştinţe
internaţional -
RETHINK - Reform
of Education THru
INternational
Knowledge exchange
544178-2013-PT-
JPCR

Proiectul RETHINK va contribui
la procesul de creare a punţilor
de legătură dintre diferenţele Est
şi Vest, la crearea limbii comune
în sfera Învăţămîntului Superior
şi   Societate- la tema MEDIU
(prioritate regională)

Lansat în 2013
Durata: 36 luni

Lisbon Technical
University

UTM, Universitatea de
Stat  "A. Russo" din
Balti

1 279 017,87 Euro TEMPUS Program,
European Commision



7

Masterat  Licențiat
profesional în
managementul
hotelier pentru
dezvoltarea industriei
turismului / Licence
Masters
professionnels en
management des
activités hôtelières
pour le
développement de l’
industrie touristique
en GE, AZ et MD
544191-2013-PT-
JPCR

Dezvoltarea turismului in
Georgia, Moldova, Azerbaïdjan,
în conformitate cu normele
ecologice, sociale, economice
pentru formarea resurselor
umane capabile să pcroiecteze,
evalueze, implementeze și să
opereze proiecte hoteliere
adaptate la mediul lor.
- Profesionalizarea
învățământului universitar în
domeniul hotelier (în
conformitate cu procesul de la
Bologna și cu abordarea bazată
pe competențe) pentru a
optimiza managementul de
facilități hoteliere

Lansat în 2013
Durata: 36 luni Institut Supérieur d'Espinho

USM, UCCM,
Universitatea
Perspectiva,
Ministerul  Educaţiei
al RM, UCCM,
Sindicate,  Asociaţia
Naţională a Hotelelor
şi Restaurantelor din
Moldova, Hotelul
Leogrand

1 183 214,26 Euro TEMPUS Program,
European Commision

8

Reţeaua de transfer
tehnologic /
Technological
Transfer Network
544197-2013-IT-
JPHES

Consolidarea capacităţilor
Universităţilor din Moldova cu
privire la necesităţile de transfer
de cunoştinţe, tehnologic, de
management a proprietatii
intelectuală  şi management a
inovaţiilor, pentru a sprijini
tringhiul de cunoştinţe educaţie-
inovaţie-cercetare şi dezvoltarea
parteneriatelor cu întreprinderile
locale in sectorul public.

Lansat în 2013
Durata: 36 luni University of Sannio

Universitatea Agrara
din Moldova, USM,
UTM,  Universitatea
de Stat "A. Russo" din
Balti, AGEPI, Reţeaua
de Transfer
Tehnologic din
Moldova, AITT

513 091,98 Euro TEMPUS Program,
European Commision

9

Reţeaua
antreprenorilor
absolvenţi /
Entrepreneur Alumni
Network 544521-
2013-DE-SMHES

Crearea reţelei antreprenorilor
absolvenţi  care va sprijini
spiritul antreprenorial în rîndul
studenţilor, oamenilor de ştiinţă
şi absolvenţilor în educarea
ecosistemului  antreprenorial în
Georgia, Moldova şi Ucraina

Lansat în 2013
Durata: 36 luni Freie Universität Berlin

ASEM,  Universitatea
de Stat "A. Russo" din
Balti,  Universitatea de
Stat "B.P. Hasdeu" din
Cahul, Ministerul
Educaţiei

1 113 018,45 Euro TEMPUS Program,
European Commision


