
Învăţămînt superior  

 
Donator 

/parteneri de implementare  

 

Denumirea Proiectului şi 

perioada de implementare 

Tipul Proiectului  

Grant/ 

credit  

Buget total 

(euro), inclusiv,  

valorificat în 

anul 2017   

Indicatori şi rezultate atinse, inclusiv în anul 2017  

COMISIA EUROPEANĂ   PROGRAMUL ERASMUS + 

PROGRAMUL 

ERASMUS + 

Parteneri:   

Instituțiile de învățământ 

superior (IÎS) din 

Republica Moldova; 

 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării al 

Republicii Moldova 

 

Important: 

 

24 IÎS din RM sunt 

partenere în diverse 

proiecte Erasmus+ 

Erasmus+, Programul UE 

pentru educație, formare, 

tineret și sport 2014-2020 

 

Grant UE/co-

finanțare IÎS 

*bugetele 

proiectelor nu 

sunt valorificate 

uniform, pe ani 

de implementare  

Buget total 

estimativ* 

pentru 

proiectele 

Erasmus+  în 

2017: 

5.800.000 de 

Euro 

 

Buget total 

estimativ* 

valorificat în 

2017 pentru 

proiectele 

ERASMUS+ 

2.770.000 Euro 

Proiectele Erasmus+ susțin eforturile de 

modernizare a sistemului de învățământ superior 

la nivel național, sprijină instituțiile de 

învățământ superior să încheie parteneriate 

transnaționale și să transmită/acumuleze practici 

inovatoare în domeniul educației, formării și 

tineretului. 

Programul Erasmus+ oferă granturi pentru o 

gamă largă de acțiuni și activități și încurajează 

dezvoltarea competențelor pentru studenți, 

stagiari și staff-ul academic. 

COMISIA 

EUROPEANĂ 

 

PROGRAMUL 

ERASMUS + 

 

20 IÎS din RM sunt 

parteneri în proiectele 

ICM  

International Credit Mobility 
projects 

ICM (KA107) 

 

SELECȚIA 2017:  

65 proiecte gestionate 

descentralizat de către 

Agențiile Naționale (AN) 

Erasmus+  din 33 țări de 

Program  

Grant UE 

gestionat de IÎS 

din țările de 

Program 

(totalitatea 

țărilor membre 

ale Uniunii 

Europene + 

Macedonia 

(FYROM), 

SELECȚIA 

2017: 

valoare 

estimativă de  

1 750 000 de 

Euro  
valorificate pe 

parcursul a doi 

ani: 

septembrie 

În cadrul Acțiunii-cheie 1 (KA107) a 

Programului ERASMUS+ (Mobilitatea 

Internațională de Credite) 

au fost oferite universităților din Republica 

Moldova  

 

În SELECȚIA 2017: 

506 de mobilități academice internaționale cu 

universități din Uniunea Europeană  pentru 

studenți și profesori (incoming&outgoing) 



 

Perioada de implementare 24-

26 luni, începând cu 

Septembrie 2017  

 

SELECȚIA 2016: 

59 proiecte 

gestionate descentralizat de 

către 33 AN Erasmus+ 

 

Perioada de implementare 24-

26 luni începând cu 

Septembrie 2016 

 

Turcia, 

Liechtenstein, 

Islanda, 

Norvegia) 

2017 - 

septembrie/noie

mbrie 2019 

 

buget estimativ 

valorificat in 

2017- 875.000 

Euro 

 

SELECȚIA 

2016: 

valoare 

estimativă de  

1 700 000 de 

Euro 

valorificate în  

septembrie 

2016 -

septembrie/noie

mbrie 2018 

buget estimativ 

valorificat in 

2017 - 850.000 

Euro  

 

SELECȚIA 2016: 

499 mobilități academice internaționale cu 

universități din Uniunea Europeană  pentru 

studenți și profesori (incoming&outgoing) 

COMISIA 

EUROPEANĂ 

 

PROGRAMUL 

ERASMUS + 

 

Instituțiile de Învățământ 

Superior din Republica 

Moldova (6), beneficiare 

ale proiectelor CBHE 

selectate in 2017:  

 

Academia de Studii 

Economice a Moldovei,  

CBHE projects – Proiecte de 

Consolidarea Capacităților în 

Învățământul Superior 

 

11 proiecte CBHE în curs de 

implementare în 2017 în RM: 

 

Selecția 2017: 

4 proiecte 

 

Selecția 2016: 

4 proiecte 

 

Selecția 2015: 

Grant UE/co-

finanțare IÎS 

În cadrul 

Acțiunii-cheie 2 

(KA2) a 

Programului 

ERASMUS+ 
(CBHE - 

Consolidarea 

Capacităților în 

Învățământul 

Superior) în 

selecția 2017 au 

fost selectate 4 

proiecte CBHE, 
care urmează a 

Proiectele CBHE selectate în 2017 sunt la faza 

inițială. 

Obiectivele proiectelor: 

1. Reinforce entrepreneurial and digital skills 

of students and teachers to enhance the 

modernization of higher education in 

MOLDOVA/ ReSTART  

Proiectul prevede modernizarea și 

internaționalizarea programelor de masterat în 

Business și Administrare în cadrul a cinci 

universități din Republica Moldova prin noi 

abordări pedagogice în predarea și învățarea 

viitorilor antreprenori și dezvoltatori de afaceri,  

cu ajutorul practicilor ICT și în final, inducerea 



 

Universitatea de Stat din 

Moldova,  

 

Universitatea de Stat din 

Comrat,  

 

Universitatea Agrară de 

Stat din Moldova, 

  

Universitatea de Stat 

Alecu Russo din Bălți și  

 

Universitatea de Stat 

Bogdan Petriceicu Hasdeu 

din Cahul 

 

14 IIS sunt partenere in 

alte 7 proiecte CBHE 

implementate pe parcursul 

a.2017  

 

*info detaliată - anexat  

 

3 proiecte 

 

Perioada de implementare 

3 ani, 

începând cu data de  

15 octombrie a anului de 

selecție 

fi implementate 

în universitățile 

din Republica 

Moldova. 

 

Bugetul total 
pentru țara 

noastră prevăzut 

în aceste 

proiecte este de 

995645 de 

Euro. 

Acest buget este 

prevăzut pentru 

întreaga durată a 

proiectelor : 

(3 ani). 

 

Alte 7 proiecte 

CBHE din 

selecțiile anilor 

precedenți (2015 

și 2016) au 

continuat a fi 

implementate in 

Instituțiile de 

Învățământ 

Superior din 

Republica 

Moldova în 

2017* 

 

*info mai 

detaliată – în 

anexă  

Buget estimativ 

valorificat în 

2017 pentru 

schimbărilor benefice la nivelul fiecărei instituții. 

Instituții beneficiare din RM: USM, ASEM, 

USAM, Universitatea Tiraspol , US Cahul.  

2. Fostering university-enterprise cooperation 

and entrepreneurship of students via 

SMART Caffes/ SMART 

Încurajarea intențiilor antreprenoriale ale 

studenților și sprijinirea unei abordări inovative 

deschise  în colaborarea dintre companii și 

universități într-un mediu creativ, favorabil și 

motivațional – SMART Caffes. 

Instituții beneficiare din RM: US  Bălți, ASEM, 

USAM,  ONG Impuls. 

3. Reforming Master Programmes in Finance 

in Armenia and Moldova/REFINE 

Obiectivul principal al proiectului este de a spori 

calitatea și relevanța a șase programe de masterat 

existente în domeniul finanțelor în Armenia și 

Moldova prin reforme țintite. 

Instituții beneficiare din RM: USM, ASEM, 

USComrat  

4. Improving skills in laboratory practice for 

agro-food specialists in eastern Europe/Ag-

Lab 
- Crearea a 4 cursuri  specializate dedicate 

practicii de laborator pentru specialiștii din 

sectorul agro-alimentar. la facultățile: Medicină 

veterinară, agronomie, creșterea animalelor și 

tehnologia alimentației. Un curs transversal va fi 

dezvoltat, de asemenea. Cursurile vor fi 

dezvoltate, de asemenea, pentru formarea post-

absolvire. 

Instituții beneficiare din RM: USAM, US Comrat  

Centrul Republican de Diagnostică Veterinară. 



aceste proiecte 

din selecțiile 

precedente este 

de circa 600.000 

Euro  

COMISIA 

EUROPEANĂ  

PROGRAMUL 

TEMPUS  

6 IÎS sunt partenere in 

alte proiectele TEMPUS 

selecția 2013, 

implementate pe parcursul 

a.2017  

Proiecte TEMPUS 

 

4 proiecte din selecția 2013  

cu perioada prelungita de 

implementare pentru anul 2017 

(finalizare – lunile mai- 

decembrie)  

Grant UE/co-

finanțare IÎS 

Fără finanțare 

adiționala 

pentru anul 

2017 

*info detaliată - anexat  

 

Erasmus +  

l Acțiunea Specifice Jean 

Monnet a Programului 

ERASMUS+ în 2017 a 

fost selectat  

un proiect Modul Jean 

Monnet, pentru a fi 

implementat la Institutul 

de Relații Internaționale 

din Moldova. 

& 

7 proiecte Jean Monnet 

din selecțiile anilor 

precedenți (2015 și 2016) 

implementate pe parcursul 

a.2017 

Acțiunea Specifică Jean 

Monnet a Programului 

ERASMUS+ 

(proiecte individuale) 

 

Perioada de implementare 

3 ani, 

 începând cu luna septembrie 

a anului de selecție 

Grant UE/co-

finanțare IÎS 

Bugetul total 

pentru acest 

proiect este de 

28.800 de Euro  
 

Alte 7 proiecte 

Jean Monnet 

(2015 și 2016) 

au continuat a fi 

implementate 

Buget estimativ 

valorificat în 

2017 pentru 

aceste proiecte 

din selecțiile 

precedente este 

de circa 100.000 

Euro   

Proiectul Jean Monnet Migrația ca factor 

definitoriu de Influență Asupra Securității 

Uniunii Europene este un proiect individual de 

tip modul. Proiectul prevede predarea a cel puțin 

40 de ore pe durata unui an academic și se 

focusează pe studii europene sau multi/inter-

disciplinare, fiind necesară contribuția academică 

a mai multor profesori și experți. 

Agentia universitara a 

Francofoniei/USM/Universi

tatea „A.I. Cuza”, Iași, 

Romania/Centrul National de 

Cercetare Științifica, Franța  

Studiu avansat al compusilor de 

cupru cu liganti de cupru 

heterociclici 

  

Grant 7500€  

valorificati in 

2017 

9 mobilitati de cercetare  

 

Agentia universitara a 

Francofoniei/USM/Universi

Integrarea interdisciplinara a 

comptentelor de cunoastere, de 

Grant 6000€ 

valorificati in 

12 mobilitati de cercetare  



tatea „A. Russo” din Balti/ 

Universitatea „Al. I. Cuza”, 

Iasi, Romania/ 

intelegere si de aplicare in 

programele doctorale 

2017 

Agentia universitara a 

Francofoniei/UTM/Politehn

ica, București, Romania 

Modernizarea echipamentului si a 

tehnologiilor de imprimare 

serigrafica prin integrarea 

tehnicilor de concepere, simulare 

si fabricare in context european 

Grant 5000€ 

valorificati in 

2017 

8 mobilitati de cercetare  

Agentia universitara a 

Francofoniei/UTM/Universi

tatea Tehnica din Cluj 

Napoca, Romania 

Consolidarea capacitatilor de 

cercetare a Laboratorului de 

Aerodinamica in cadrul 

departamentului « Baze de 

proiectie a masinilor » 

Grant 7000€ 

valorificati in 

2017 

9 mobilitati de cercetare  

Agentia universitara a 

Francofoniei/UTM/Universi

tatea din Québec la Montréal 

/Universitatea  „V. 

Alecsandri” din Bacau, 

Romania 

Materiale poroase reciclabile 

pentru depoluare – aplicare in 

industria alimentara  

 

Grant 7000€ 

valorificati in 

2017 

10 mobilitati de cercetare  

Agentia universitara a 

Francofoniei/USM/Universi

tatea din Szeged, 

Ungaria/Universitatea Babes 

Bolyai, Cluj Napoca, 

Romania  

Sustinerea invatamintului la nivel 

de Licenta „Relatii internationale” 

Grant 5000€ 

3156€ - 

valorificati  in 

2017 

Durata proiectului 

2016-2018 

3 misiuni de predare 

2 stagii de practica  

Agentia universitara a 

Francofoniei/ASEM/Univer

sitatea Jean Monnet din Saint 

Etienne, Franta 

Sustinearea filierei francofone la 

nivel de Licenta „Relatii 

economice internationale”   

Grant 5000€  

2891€– 

valorificati in 

2017 

Durata proiectului 

2016-2018 

1 mobilitate de invatare 

2 mobilitati de perfectionare  

Agentia universitara a 

Francofoniei/USMPh/Unive

rsitatea Libera din Bruxelles, 

Belgia/Universitatea de 

Medicina « Iuliu Hatieganu » 

din Cluj-Napoca, Romania/ 

Universitatea de medicina si 

farmacie  Grigore T. Popa 

din Iasi, Romania 

Sustinearea filierei francofone la 

nivel de Licenta „Medecina” 

Grant 10000€ 

9138 €– 

valorificati in 

2017 

Durata proiectului 

2016-2018 

8 mobilitati de predare 

1 stagiu de practica 

2 mobilitati de perfectionare  

Agentia universitara a 

Francofoniei/Universitatea 

Promovarea culturii calitatii  

serviciilor educationale in 

Grant 7000€ 

2427€ -in 2017 

4 mobilitati de documentare si schimb de bune 

practici  



„A. Russo” din Balti, 

Universitatea din Neuchâtel, 

Elvetia, Universitatea din 

Strasbourg, Franta, 

Universitatea „Al. I. 

Cuza”din Iasi 

contextul internationalizarii 

universitatii „A. Russo” din Balti 

Durata proiectului 

2016-2017 

Agentia universitara a 

Francofoniei/Universitatea 

„A. Russo” din Balti, 

Universitatea Tehnica din 

Moldova, Universitatea de 

Stat din Moldova, 

Universitatea Agrara de Stat 

din Moldova, Universitatea 

de Stat de Medicina si 

Framacie „Nicole 

Testemitanu”, Universitatea 

Libera Internationala din 

Moldova, Universitatea 

Pedagogica de Stat „Ion 

Creanga” 

Centre de Reusita Universitara 

(proiect implementat incepand cu 

anul 2012) 

Grant 150,592€ (in 

perioada 2012-

2018) dintre care 

6130€ - 

valorificati in 

2017 

7 Centre de Reusita Universitara dotate cu echipament 

performant 

 

Peste 250 de activitati desfasurate (formari oentru 

profesori si studenti, concursuri, ateliere) 

Agentia universitara a 

Francofoniei 

Insertia profesionala a tinerilor 

francofoni si relatia cu 

intreprinderile 

Grant 28150€ 

valorificati in 

2017 

17 burse de stagiu international acordate 

15 burse de stagiu local acordate 

2 formari organizate in beneficiul studentilor 

6 vizite de intreprinderi finantate 

Agentia universitara a 

Francofoniei 

Francofonia in Republica 

Moldova 

Grant 11750€ 

Valorificati in 

2017 

2 concursuri nationale organizate cu peste 100 de 

participanti si 25 premii oferite 

3 proiecte studentesti sponsorizate 

1 Festival al stiintelor in franceza organizat cu peste 

200 de participanti 

1 Asociatie a studentilor francofoni creata si 

sponsorizata 

7 studenti participanti la Festivalul tinerilor francofoni 

din Europa Centrala si Orientala 

Agentia uuniversitara a 

Francofoniei/ Universitatea 

din Szeged, Ungaria 

Guvernanta universitara  Grant 3900€ 

Valorificati in 

2017 

1 seminar cu tema „Internationalizarea universitatilor 

moldovenesti” 

1 seminar cu tema „Colaborarea Universitate-

Intreprindere” 

Agentia universitara a 

Francofoniei/Universitatea 

„I. I. Metchnikov” din 

Odessa, Ucraina/Ambasada 

 

Formarea continua a cadrelor 

didactice  

Grant 8500€ 

Valorificati in 

2017 

1 formare continua pentru profesorii universitari 

1 formare continua pentru profesorii de franceza din 

liceele cu clase bilingve  

1 formare continua pentru profesorii de discipline 



Frantei in Republica 

Moldova, Alianta Franceza 

din Moldova  

nonlingvistice din clasele bilingve 

1 formare continua pentru profesorii din universitatile 

si liceele regiunii Odessa, Ucraina 

1 formare continua pentru responsabilii de filiere 

francofone 

 

Agentia universitara a 

Francofoniei/Scoala 

Superioara Francofona in 

Administrare si Management 

din Sofia, Bulgaria  

Sustinerea cercetarii in 

universitatile membre ale AUF din 

Moldova  

Grant 3500€ 

Valorificati in 

2017 

 1 seminar doctoral  regional in Metodologia cercetarii 

1 seminar de sensibilizare a tinerilor de licenta si 

master la cercetare 

 

Donator: Guvernul Elveției  

Parteneri 
Institutul pentru Etica in 

Biomedicina, Universitatea 

din Basel, Elveția; 

Catedra de Filosofie și 

Bioetică a USMF ‘’Nicolae 

Testemițanu’’, Moldova; 

CCEA, Facultatea de 

Filosofie Universitatea din 

București,  

România. 

 

Programul SCOPES 

Proiectul: Fortificarea capacitatilor 

in bioetica in educatie si instruire 

doctorala: o retea de colaborare 

dintre moldova, Romania si 

Elvetia. 

Grant 168 653.85 EUR 

 

Valorificat in 

2017 de catre 

USMF "Nicolae 

Testemitanu" - 21 

602 EUR 

Scopul magistral al  proiectului constă în: 

1)perfecționarea cadrelor didactice ale catedrei 

privind modernizarea și coordonarea curriculei 

educaționale în cursurile de bioetică aplicată pentru 

nivelurile universitar și postuniversitar ale diferitor 

specialități 2)îmbunătățirea predării și educației în 

domeniul eticii medicale/bioeticii prin intermediul 

tehnologiilor și metodelor pedagogice inovatoare 

conform standartelor europene; 3)implementarea 

noilor orientari și modalități în cercetare. In 2017 

proiectul a fost finalizat, astfel au fost realizate in 

principal activitati de raportare si diseminare. 

Donator: Fundația Soros 

Moldova 

 

Implementator USMF  

Dezvoltarea capacitatilor in 

domeniul ingrijirilor paliative 

Grant 80544 EUR 

Valorificat in 

2017 de catre 

USMF "Nicolae 

Testemitanu" - 38 

017 EUR 

In cadrul proiectului a fost elaborata curricula cursului 

in domeniul îngrijirii paliative pentru USMF "Nicolae 

Testemitanu". In anul 2017 cursul a fost implementat 

in programul de studii al USMF "Nicolae 

Testemitanu". 

Donator: Institutele 

Nationale pentru Sanatate, 

SUA 

Coordonator: Universitatea 

din Iowa, SUA 

Parteneri: 

Universitatea Babes-Bolyai: 

Scoala de Sanatate Publica 

din Cluj-Napoca, Romania; 

USMF “Nicolae 

Testemitanu”, Moldova; 

Universitatea de Medicina 

Proiectul Fortificarea capacitatilor 

de cercetare in Europa de Est 

(ICREATE) 

Grant 67 906 

Valorificat in 

2017 de catre 

USMF "Nicolae 

Testemitanu" 6 

264 EUR 

Proiectul are drept scop dezvoltarea instruirii in 

domeniul traumelor si violentei in tarile slab si mediu 

dezvoltate: Armenia, Georgia, si Moldova. Vor fi 

realizate instruiri in domeniul traumelor si violentei de 

către formatorii din Romania, care au demonstrat o 

tranziție de succes in acest domeniu. Vor fi instruiți 

cercetători din Armenia, Georgia si Moldova in 

realizarea cercetărilor inovative; facilitarea promovării 

cercetătorilor in poziții de conducere; dezvoltarea 

instituțiilor partenere ca si centre de excelenta in 

educație si cercetare in domeniul traumelor si 

motivarea partenerilor de a transforma cercetarea in 



din Yerevan, Armenia; 

Universitatea de Medicina 

din Tbilisi, Georgia 

 

programe de prevenire si tratament eficiente.  

Activitatea realizate in 2017: organizata sedinta de 

inceput a proiectului; selectati 2 cerectatori care sa 

participae la cursul online in violenta si traume oferit 

de Universitatea din Iowa; selectati ceretatori care vor 

realiza 6 luni de certare la Scoala de Sanatate Publica 

din Cluj-Napoca  

Donator: Institutele 

Nationale pentru Sanatate, 

SUA 

Coordonator: Universitatea 

din Iowa, SUA 

Parteneri: 

Universitatea Babes-Bolyai: 

Scoala de Sanatate Publica 

din Cluj-Napoca, Romania; 

USMF “Nicolae 

Testemitanu”, Moldova; 

Univeristatea de Medicina 

din Yerevan, Armenia; 

Universitatea de Medicina 

din Tbilisi, Georgia 

Colaborare internationala pentru 

sporirea supravetuirii ca urmare a 

traumelor creierului in Europa 

(INITIatE)  

 

Grant 244 015 EUR 

In 2017 nu au fost 

valorificate 

fonduri, intrucat 

proiectul a inceput 

decembrie 2017. 

Obiectivele proiectului: 

- identificarea si descrierea practicilor si capacitaților 

actuale de colectare a datelor in domeniul traumelor 

creierului; 

- prin proces participativ, elaborarea unui registru de 

date privind traumele creierului;   

- realizarea analizei comparative privind informația in 

domeniul traumelor creierului. 

 

In 2017 nu au fost realizate activităţi , intricat 

proiectul a început decembrie 2017. 

 

Donator: Guvernul 

Norvegiei 

Coordonator:  

Universitatea Norvegiana de 

Sud-Est 

Parteneri: 

USMF "Nicolae 

Testemitanu", Moldova 

NO-Help Moldova, Norvegia 

Centrul Socio-Medical de 

Reabilitare pentru Slab 

Vazatori, Moldova 

Asociatia Norvegiana de 

Optometrie, Norvegia 

Programul Eurasia 

Proiectul Colaborare Moldo-

Norvegiana in domeniul 

Optometriei. Imbunatatirea 

ingrijirii primare a ochilor in 

Moldova. 

Grant 619 233 EUR 

Nu se cunoaste cat 

a fost valorificat 

in 2017, intrucat 

bugetul este 

gestionat doar de 

coordonatorul din 

Norvegia 

Scopul proiectului este de a elabora si implementa 

curricula si programul de studii in domeniul 

Optometriei la USMF "Nicolae Testemitanu". 

Activităţi  realizate in 2017: 

Curricula si programul in domeniul Optometriei a fost 

elaborata conform cerințelor europene. 

A fost recrutata si înmatriculata prima cohorta de 

studenți - 10 la număr - in cadrul USMF "Nicolae 

Testemitanu". Programul de studii are o durata de 4 

ani.   

Donator: Guvernul Estoniei  

Coordonator: Universitatea 

din Tartu 

Programul de colaborare Moldo-

Estoniana 

Proiectul Cooperare Moldo-

Estoniana pentru imbunatatirea 

calitatii in reabilitare si medicina 

sportiva conbform standardelor 

Grant  29500 EUR In cadrul proiectului vor fi realizate 3 instruiri practice 

pentru specialiștii in reabilitare si medicina sportiva 

din Moldova. Instruirile vor avea loc la Universitatea 

din Tartu in domeniile: reabilitare - cardiologica, 

neurologica si ortopedie, medicina sportiva si 

traumele in sport.  



Europene: etapa II  Activitati realizate in 2017:  

- a fost orgnizata Conferinta Internationala in 

Medicina Sportiva organizata la Chisinau. 

- 3 specialisti in reabilitare din Moldova au participat 

la o instruire in domeniile: cardiologie, neurologie 

acuta, ortopedie, oncologie, orhanizata la Centrul 

pentru Medicina Sportiva si Traumatologie in Sport, 

Tartu, Estonia.e  

     

     

 

 

 

 

  


