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1 Programul de Suport Bugetar
pentru Reforma Justiției

Evaluarea externă a programelor
de drept la universitățile din
Moldova

2013-2014 Ministerul Educației ARACIS, România 1,9 mln. MDL Uniunea Europeană,
Suport Bugetar Reforma
Justiței

2 Sistem de Management
Universitar Integrat: experienţa
UE pentru ţările CSI
(Integrated University
Management System: EU
experience on NIS Countries'
Ground)

De a dezvolta şi implementa un
sistem integrat de management
informaţional în cadrul
Universităţilor din Ucraina,
Belarus, Moldova şi Georgia,
bazat pe experienţa europeană şi
a Universităţilor din ţările
partenere (To develop and
implement a complex integrated
information management system
at the Universities of Ukraine,
Belarus, Moldova and Georgia,
based on European experience
and on the Partner Countries
Universities Ground)

Lansat în 2012
Durata: 24 luni

Universitatea Konblenz-
Landau, Germania

Ministerul Educaţiei;
Universitate Cooperativ
Comercială din Moldova

896,177.00 Euro TEMPUS Program,
European Commision

3 Promovarea unui Sistem de
Învăţămînt Superior Durabil şi
Autonom  în cadrul
Parteneriatului Estic
(Fostering Sustainable and
Autonomous Higher Education
System in the Eastern
Neighbouring Area)

De a spori autonomia
instituţională şi financiară,
capacităţile şi responsabilitatea
Instituţiilor de Învăţămînt Superior
(To enhance institutional and
financial autonomy and
accountability, and thus the
capacity of HEIs)

Lansat în Decembrie
2012
Durata: 36 luni

Asociaţia Universităţilor
Europene (European
University Association)

Ministerul Educaţiei;
Consiliul Naţional al Rectorilor
din Moldova;
Universitatea de Stat "B.P.
Haşdeu", or. Cahul;
Academia de Studii
Economice a Republicii
Moldova

1,205,243.64 Euro TEMPUS Program,
European Commision

4 Dezvoltarea Sistemului de
Asigurare a Calităţii în
Învăţămîntul Superior în
Moldova
(Development of Quality
Assurance in Higher Education
in Moldova)

Asigurarea funcţionalităţii
sistemului de Asigurare a Calităţii
în sistemul de învăţămînt superior
şi conductoare la dezvoltarea
strategiei instituţiilor de
învăţămînt superior (Making
Quality Assurance at Moldovan
Higher Education Institutions
functional and conductive to HEI
strategy development)

Lansat în 2012
Durata: 36 luni

Universitatea din Leipzig Ministerul Educaţiei;
Universitatea de Stat din
Tiraspol;
Universitatea de Stat "Alecu
Russo", Bălţi;
Consiliul Naţional al Rectorilor
din Moldova

887,401.61 Euro TEMPUS Program,
European Commision

5 Centre Start-up
interuniversitare pentru
dezvoltarea şi promovarea
inovaţiilor studenţilor
(Inter-university Start-up
centers for students'
innovations development and
promotion)

De a dezvolta cursuri de formare
şi învăţămîntul la distanţă pentru
a creşte activitatea
antreprenorială şi creativitatea în
rîndul studenţilor universitari, şi
de a asigura suport informaţional
pentru proiectele lor în cadrul
Centrelor Start-up, organizate în
cadrul universităţilor (To develop
training courses and distance
learning system to increase
business activity and creativity of
university students, and to
organize an informational support
of their start-up projects in the
frames of Start-up centres
established at universities)

Lansat în 2012
Durata: 36 luni

Universitatea Montpellier 2 Ministerul Educaţiei;
Academia de Studii
Economice

1,238,827.85 Euro TEMPUS Program,
European Commision



6 Parteneriatul Estic pentru
Inovaţii Pedagogice în Educaţia
Incluzivă
(Eastern Partnership in
Pedagogical Innovations in
Inclusive Education)

De a contribui la dezvoltarea şi
implementarea inovaţiilor
pedagogice în cadrul Politicilor în
Educaţia Incluzivă în Belarus,
Ucraina şi Moldova, şi asigurarea
unei coordonări eficiente a
sistemului de formare
profesională continuă a
profesorilor                               (To
contribute to the development
and implementation of
Pedagogical Inovations in
Inclusive Education Policy in
Belarus, Ukraine and Moldova and
greater coordination of lifelong
learning professional formation in
teacher's education)

Lansat în 2012
Durata: 36 luni

Insitutul Tehnologic
Karlsruhe (Karlsruhe
Institute of Technology)

Ministerul Educaţiei;
Insitutul de Instruire
Continuă; Universitatea
Pedagogică de Stat "Ion
Creanga"; Universitatea de
Stat "Alecu Russo", Bălţi

1,334,357.36 Euro TEMPUS Program,
European Commision

7 Consolidarea Autonomiei
Universitare
(Enchancing University
Autonomy in Moldova)

Reformarea guvernării
universitare şi modernizarea
serviciului universitar central în
Republica Moldova
(Reform of university governance
and modernisation of central
university services in Republic of
Moldova)

Lansat în Octombrie
2012
Durata: 36 luni

Universitatea Aalborg Ministerul Educaţiei 1,186,609.00 Euro TEMPUS Program,
European Commision

8 Cross-Media şi Jurnalismul de
Calitate (Cross-media and
Quality Journalism)

Dezvoltarea şi implementarea
curriculei pentru masterat
(conţinut)
(Development of a master
curriculum (Content);
Implementation of the Curriculum
(Knowhow –knowledge transfer &
technical equipment);
Implementation in Moldavia and
the Ukraine, eventually Sibiu,
Passau and Vienna)

Lansat în 2012
Durata: 36 luni

Universitatea Passau Ministerul Educaţiei 1,304,072.19 Euro TEMPUS Program,
European Commision

9 Legislaţia Politicii Europene de
Vecinătate şi Buna
Guvernare/European
Neighbourhood Policy Law and
Good Governance   530391-SI-
JPCR

To support development of
TEMPUS Partner Countries, also
through cooperation with EU, by
High Education reforms, in
convergence with Bologna
process and with EU
developments deriving from the
Strategic Framework for European
cooperation in education and
training (ET 2020) 2009/C 119/02.

Lansat în 2012
Durata: 36 luni

University of Maribor Universitatea de Stat din
Comrat, Institutul
Internaţional de Management
"IMI-NOVA"

935.709,43  Euro TEMPUS Program,
European Commision

10 Getiunea schimbării în
învăţămîntul superior / Leading
and Managing Change in
Higher Education - 530621-BG-
JPGR

Promovarea modernizării
sistemelor de învăţămînt superior
în statele partenere  prin
consolidarea guvernării şi
capacităţilor de management în
ţările partenere, iniţierea
dialogului durabil  privind reforma
instituţională  şi împuterniciarea
studenţilor să participe mai activ
în luarea deciziilor

Lansat în 2012
Durata: 36 luni

International University
College

Universitatea de Stat din
Moldova, Universitatea de
Stat din Comrat,
Universitatea Agrară de Stat
din Moldova, Universitatea de
Stat "Alecu Russo" din Bălţi

837.652,06 Euro TEMPUS Program,
European Commision



11 Crearea reţelei universităţilor
tematice în ştiinţele aplicate şi
ştiinţele economice în
Republica Moldova

Modernizarea Învătământului
Superior din MD prin renovarea
metodelor de învătământ cu
recurgerea la experiment prin e-
learning (Consortiu : 9 Univ. MD;
sprijin 7 Univ. UE : BE, ES, FT, IT,
RO). Acest proiect are ca scop
crearea unei rețele numerice
inter-universitare (UNT) ce
realizează instruirea on-line a
stiintelor fundamentale si
aplicate, Economice si de
management, la solicitarea
Ministerului Educatiei si
universitătilor, drept răspuns la
necesitatea de a adapta forma de
instruire/predare la constrângerile
economice obligatorii pentru
studentii angajati în câmpul
muncii.

Lansat octombrie
2011  Durata 35 luni

Agrocampus Ouest,
Rennes, FR

USM, ASEM, USMF,
Universitatea de Stat din Bălţi
A. Russo, Universitatea de
Stat din Comrat

715 957 Euro TEMPUS Program,
European Commision

 Structuri funcţionale create printre
care şi reţeaua UNT (platformă de
învăţare). Profesori, studenţi instruiţi prin
e-learning. Module EL (18) în
domeniile selectate, crearea şi
experimentarea pentru toate
universităţile şi la toate nivelurile de
instruire, aproximativ 6000 studenţi.
Bilanţ final (chestionări, audit, control al
calităţii interne şi externe). Concluzii,
propuneri de structurare a
învăţământului prin introducerea e-
learning aprobat de Consiliul Rectorilor
şi Ministerul Educaţiei . Diseminarea
internă. Demersuri, efectele de
multiplicare şi continuitate. Conferinţă
regională

12 Procurarea de calculatoare în
cămine studenţeşti

Procurarea a 1.200  calculatoare
și 220 imprimante  în cămine
studenţeşti

Lansat în noiembrie
2012 Durata 12 luni

Ministerul Educaţiei 153 instituţii didactice 1.267.632 dolari SUA China 1200 de calculatoare, 220 de
imprimante, 50 de multiplicatoare,
cartușe de tonere, tonere, către
153 de institutii de învățămînt,
pentru dotarea căminelor
studențești și sălilor de
calculatoare.



13 Şcoala Viitorilor Profesori de
Limba Engleză

Scopul proiectului “Şcoala
Viitorilor Profesori de Limba
Engleză” este de a contribui la
dezvoltarea profesională a
viitorilor profesori de limba
engleză din Republica Moldova.

iunie 2013 - iunie
2015

Fundaţia “Servicii de
Dezvoltare din
Liechtenstein” (LED)

Facultatea Limbi şi Literaturi
Străine, Universitatea de Stat
“A. Russo” din Bălţi,  Liceul
Teoretic Balauresti, Şcoala
profesională nr 2 din Bălţi

80 536 Euro Fundaţia “Servicii de
Dezvoltare din
Liechtenstein” (LED)

R.1 Noile resursele de perdare a
limbii engleze completeaza cu
success cursurile de limba engleză
pentru începători:  R.2 Instituţiile
partenere dispun de o capacitate
sporită a predării limbii engleze; R.
3: Studenţii participanţi în cadrul
proiectului elaboreaza fişe
didactice de bună calitate pentru
portofoliul la limba engleză  şi sunt
mai competenţi în utilizarea
metodelor centrate pe elev în
procesul de predare  R. 4: Studenţii
şi profesorii de la instituţiile
partenere şi-au îmbunătăţit
capacităţile de management al
clasei Cursul de Psihologie
Educaţională este elaborate şi este
oferit profesorilor de la instituţiile
partenere şi studenţilor partiicpanţi
în cadrul proiectului ; R. 5: Copii din
grupurile vulnerabile beneficiază
de activităţi educaţionale şi îşi
îmbunătăţesc abilităţile sociale  1.
Elaborarea materialelor didactice,
care vor completa cu succes
cursurile pentru începători care
studiaza limba
engleză;                                                                                                                        
2. Consolidarea capacităţilor
profesorilor de engleză în
instituțiile partenere, prin instruire
cu privire la aplicarea
metodologiilor centrate pe
elev;                                                    
3.  Asigurarea elevilor cu materiale
necesare pentru formarea
portofoliului de invatare si
participarea acestora in programe
de dezvoltare
profesionala;                                  
4.  Formarea studenților și
profesorilor debutanți in scopul
îmbunătățirii abilităților de
management al clasei;  Oferirea
copiilor din grupurile vulnerabile
oportunitati de invatare gratuite
(scoala de vara si consiliere), în
scopul de a îmbunătăți abilitățile
de comunicare in limba engleză și
cele sociale.

13. EVALUAREA ŞI ÎNNOIREA
CURRICULEI PENTRU
FORMAREA PROFESORILOR

A înnoi curricula existentă pentru
formarea profesorilor (nivel de
licenţă şi masterat) în
universităţile partenere în
conformitate cu cerinţele Bologna
şi metodologia Tuning.A instrui
cadrele universitare în utilizarea
noilor metodologii, în special a
învăţării centrate pe student.A
inova, implementa şi valida
curricula pentru viitorii profesori
din sistemul preuniversitar la 8
facultăţi pînă în Septembrie 2013

octombrie 2010 -
octombrie 2013

Universitatea Pedagogică 'I.
CREANGA'
Universitatea BABES –
BOLYAI, Cluj Napoca
(ROMÂNIA)
USM, Universitatea de Stat 'A.
RUSSO' din Bălţi,
Universitatea de Stat din
Tiraspol

215 796 Euro TEMPUS, UE Raport despre starea de lucruri în
formarea profesorilor în
universitățile partenere din
Moldova.- Un set de programe
analitice și programe de studii
reînnoite în formarea profesorilor
aprobate și implementate.- Ghiduri
în dezvoltarea curr


