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Centrul de Informaţii Universitare este o Instituţie Privată înregistrată de către Ministerul Justiţiei al RM la 27.02.1999, 
nr. de înregistrare 0853. Centrul de Informaţii Universitare este o organizaţie necomercială, neguvernamentală, non-
profit, apolitică, constituită în formă organizatorico-juridică  de instituţie privată, ce îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu Constituţia RM şi legislaţia în vigoare a RM. 
 
Centrul de Informaţii Universitare (CIU) – reprezintă principala sursă de informaţie completă, actualizată şi imparţială din 
Moldova cu referire la posibilităţile efectuării studiilor în străinătate. 

Misiunea CIU este de a încuraja mobilitatea educaţională a studenţilor din Republica Moldova şi a absolvenţilor prin: 
• furnizarea unei informaţii corecte, exhaustive, recente şi obiective despre alternativele de programe universitare 

sau post-universitare, complete şi incomplete, la colegiile şi universităţile Americane, informaţie accesibilă 
tuturor persoanelor care sunt interesate în programe educaţionale, de training-uri sau de cercetare în SUA;  

• promovarea valorilor unei societăţi deschise, prin oferirea posibilităţii pentru studenţi, profesori universitari, 
cercetători, conducători şi profesionişti din Republica Moldova, de a participa la o serie de programe 
educaţionale riguroase şi competitive, desfăşurate într-un mediu academic şi cultural de alternativă, 

la fel, de a stimula tinerii studioşi din Moldova faţă de studii cît şi de a facilita accesul tinerilor defavorizaţi la studii în 
vederea integrării acestora în societatea noastră  prin: 

• facilitarea plasării tinerilor în entităţi comerciale şi necomerciale; 
• susţinerea şi stimularea tineretului studios prin oferirea de burse la nivel local; 
• pregătirea şi instruirea beneficiarilor pentru participarea la programme educaţionale; 
• facilitarea accesului beneficiarilor la comunicaţiile contemporane; 
• susţinerea instituţiilor şi organizaţiilor de educaţie şi învăţămînt ; 
• oferirea serviciilor de asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice şi juridice pentru atingerea scopurilor statutare 

ale organizaţiei. 
 
CIU şi-a propus realizarea acestor obiective prin următoarele activităţi: 

• consultaţii gratuite cu referire la procesul şi cerinţele de admitere la studii în străinătate 
• organizarea diverselor evenimente, în cadrul CIU şi în regiuni, cu scopul promovării Centrului: prezentări 

(inclusiv video), lecţii, seminare, grupuri de conversaţie, participarea la expoziţii educaţionale 
• accesul la resurse informaţionale curente din cadrul bibliotecii CIU 
• accesul la reţeaua Internet şi la alte facilităţi (baze de date electronice, echipament audio) 
• menţinerea şi actualizarea paginii Web a CIU, precum şi administrarea unei liste electronice prin intermediul 

căreia sunt distribuite informaţii către abonaţi 
• participarea la evenimente internaţionale de specialitate menite promovării relaţiilor educaţionale între Moldova 

şi alte ţări. 
 
Principalele evenimente şi activităţi de promovare au fost: 
Conferinţa Regională a Consultanţilor Educaţionali; Conferinţele Anuale ale Coordonatorilor de Programe (NSP, CEU, 
REF/LHP, AUBG); Conferinţa Anuală a Bursierilor Programului Studii în Drept şi Ştiinţe Umaniste; Tîrgul de Burse; 
Săptămâna Învăţământului Internaţional 2012; Festivitatea Solemnă dedicată finaliştilor proiectului Burse pentru Tinerii 
ce provin din familii dezavantajate; Ceremonia de decernare a Burselor de Merit, Training pentru Coordonatorii 
Colţişoarelor Americane din Moldova.  
 
 
 
 

http://www.eac.md/


Granturi: 
• Promovarea sistemului educaţional din SUA „EducationUSA Advising Services in Eurasia and Central Asia”, 

prin furnizarea unei informaţii corecte, exhaustive, recente şi obiective despre alternativele de programe 
universitare sau post-universitare, complete şi incomplete, la colegiile şi universităţile Americane – 
Departamentul de Stat al SUA prin intermediul Consiliilor Americane din Washington, SUA (grant anual), 
www.educationusa.state.gov         

• Promovarea şi administrarea programelor de burse regionale (internaţionale) „NSP Scholarships Programs” 
prin oferirea posibilităţii pentru studenţi, profesori universitari, cercetători, conducători şi profesionişti din 
Republica Moldova, de a participa la o serie de programe educaţionale riguroase şi competitive, desfăşurate 
într-un mediu academic şi cultural de alternativă – Foundation Open Society Institute (OSI), din NY SUA şi 
Londra Marea Britanie (grant anual), www.opensocietyfoundations.org 

• Promovarea şi administrarea programului de burse pentru tinerii de etnie Roma pentru studii universitare sau 
medii de specialitate - Fundaţia ”Comemorare, Responsabilitate şi Viitor” precum şi Fondul de Educaţie pentru 
Romi, (grant anual)   www.romaeducationfund.hu  

• Instruirea şi dezvoltarea profesională pentru funcţionarii publici din RM, prin oferirea de burse de masterat 
pentru facilitarea procesului de aprofundare a nivelului de cunoştinţe şi expertiză al funcţionarilor publici din 
administraţia publică centrală şi locală, implicaţi în realizarea responsabilităţilor de 
elaborare/coordonare/implementare a politicilor publice, planificare strategică şi management al autorităţilor– 
Fondul de Urgenţă/Fundaţiile pentru o Societate Deschisă, (2010-2014)  www.opensocietyfoundations.org  

• Suport tranzitoriu în consolidarea capacităţii administraţiei publice din RM - Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD) 

• Facilitarea accesului tinerilor ce provin din familii social vulnerabile pentru a facilita accesul lor la educaţie în 
instituţiile de învăţămînt superior şi asigurarea suportului informaţional necesar pentru integrarea acestor tineri 
în societate – Fondul de Urgenţă/Fundaţiile pentru o Societate Deschisă (2010-2013), administrat la nivel local 
de către Fundaţia Soros-Moldova şi Banca Comercială „Moldova Agroindbank” SA www.maib.md (începînd cu 
anul 2011) 

• Susţinerea tinerilor din instituţiile de tip internat din Moldova, în vederea facilitării accesului acestora la educaţie, 
în instituţiile de învăţămînt preuniversitar din ţară – Fundaţia Orange Moldova www.fundatia.orange.md  

• Stimularea studenţilor din RM pentru performanţe academice şi implicare activă în cercetări şi activităţi 
extracurriculare prin oferirea „Burselor de Merit pentru cei mai buni studenţi ai Ţării” – Orange Moldova SA 
www.orange.md  şi Banca Comercială „Moldova Agroindbank” SA www.maib.md  

• Susţinerea familiilor cu mulţi copii din Moldova pentru un trai mai decent - Fundaţia Orange Moldova 
www.fundatia.orange.md şi Orange Moldova SA www.orange.md  

 
Programe administrate: 

-  Universitatea Americană din Bulgaria – studii universitare 
- Curriculum Resource Center (CRC) / Universitatea Central Europeană, Budapesta, Ungaria 
- Universitatea din Warwick, Marea Britanie – burse de masterat 
- Universitatea Oxford, Marea Britanie – burse de masterat 
- Program de burse la Universitatea Cambridge, Marea Britanie – burse de masterat 
- Universitatea Maastricht, Olanda şi Universitatea Aarhus, Danemarca – burse de masterat 
- Programul DAAD-OSI Scholarships, Germania – burse de masterat/doctorat/cercetare 
- Programul de burse pentru studii de doctorat în SUA şi Canada 
- Programul de schimb academic Faculty Development Program, SUA 
- Granturi Suplimentare Global Supplementary Grants Program – GSGP – burse parţiale pentru studenţii 

doctoranzi, aflaţi în ţările Europei de Vest, în America de Nord, Asia, Australia, Orientul Mijlociu şi Apropiat 
- Civil Servants Awards – burse de masterat pentru funcţionarii publici din RM 
- Fondul pentru Educaţia Romilor – Burse Universitare în Drept şi Ştiinţe Umaniste pentru studenţii Romi 

 
Activităţi realizate în cadrul CIU: 

- Grupuri de conversaţie (săptămînal) 
Facilitatori: Matthew şi Brynn Adamson, student al programului US Fulbright şi soţia sa; Gerald Gugerty, 
student al programului US Fulbright; Ana Alice Popovici, student al programului US Fulbright; Catherine 
Douillet, absolvent al programului US Fulbright  

- Prezentare cu tema “10 sfaturi pentru o aplicare reuşită” 
Invitat de onoare: Gerald Gugerty, absolvent al programului US Fulbright 

- Prezentare cu tema “Cultura mediului academic din SUA” 
Invitaţi de onoare: Matthew şi Brynn Adamson, student al programului US Fulbright şi soţia sa 

- Atelier “Studiază în SUA” nr. 1: “Aplicarea la universităţile americane: Selectarea unui program de studii de 
licenţă” 
Facilitator: Michael Houdyshell, PhD, Voluntar al Corpului Păcii SUA 

- Atelier “Studiază în SUA” nr. 2: “Aplicarea la universităţile americane: Dosarul de aplicare” 
      Facilitator: Michael Houdyshell, PhD, Voluntar al Corpului Păcii SUA 
- Prelegere cu tema “Conecţiunea cu comunităţile moldoveneşti de peste hotare: Oportunităţi în domeniul migrării 

şi dezvoltării” 
Prezentator: Malina Dumas, International diaspora Engagement Alliance (IdEA) din Washington, DC, SUA 

- Prezentare cu tema “Informaţii generale despre studiile legale în SUA” 
Invitat de onoare: profesorul Christopher R. Kelley, Facultatea  de drept, Universitatea din Arkansas, SUA 
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- Sesiune de orientare pentru plecarea în SUA,  pentru aplicanţi individuali şi finaliştii programelor de master 
administrate de CIU 
Invitat de onoare: Brent Israelsen, asistent ofiţer relaţii cu publicul, Ambasada SUA şi David Jesse, director 
Consiliile Americane 

- Masă rotundă cu un om de afaceri american cu tema “Educaţie versus succes în viaţă” 
Invitat de onoare: Scott Lemon, om de afaceri/HumanXtensions Consulting Group, SUA 

 
Activităţi externe: 

- Prezentări cu tema “Procesul de admitere în universităţile din SUA” 
Locaţii: Centrul de Resurse Americane/Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălţi şi Liceul Internaţional de 
Management din Străşeni 

 
Eveniment major de celebrare: Săptămîna Internaţională a Educaţiei – 12-18 noiembrie 

- Prezentare cu tema “Informaţii generale privind stilul de scris academic american pentru studenţii internaţionali” 
Invitat de onoare: Richard Lee Garrett, absolvent al programului US Fulbright/Universitatea Wisconsin-
Platteville, SUA 

- Seminar informaţional cu tema “Oportunităţi de studii în SUA”, eveniment organizat în comun cu  Consiliile 
Americane din Moldova  şi Alianţa Studenţilor din Moldova Prezentatori: Directorul şi directorul executive al 
Consiliilor Americane, Director ALC şi consultantul CIU 
Locaţia: Universitatea de Stat din Moldova 

- Prezentare cu tema “Alegerea domeniului de formare academică/ Alegerea unei cariere” 
Invitat de onoare: Ana Alice Popovici, student al programuluiUS Fulbright /Universitatea Columbia, SUA 

- Prezentare cu tema “Destinaţii de studii în SUA” 
Invitat de onoare: Brent Israelsen, asistent ofiţer relaţii cu publicul/Ambasada SUA 

- Prezentare video & discuţii în grup cu tema “Înţelegerea şocului cultural – ghid pentru studenţii internaţionali în 
SUA” 
Facilitator: Catherine Douillet, absolvent al programului US Fulbright/ Universitatea Dubuque, SUA 

- Prezentare cu tema “Informaţii generale despre viza studenţească americană” 
Invitat de onoare: Alice H. Easter, Vice-consul/Ambasada SUA 

- Prezentare cu tema “Aplicarea la universităţile americane: Scrisoarea de motivare” 
Invitat de onoare: Michael Houdyshell, PhD, voluntar al Corpului Păcii SUA 

 
Activităţi realizate în cadrul proiectelor  2012: 
 
1. „Programul de Dezvoltare şi Formare Profesională pentru Funcţionarii Publici din Republica Moldova”   Burse pentru 
Funcţionarii Publici – Moldova. 

 
Finanţator: Fondul de Urgenţă/Fundaţiile pentru o Societate Deschisă  Fondul de urgenţă este un program 
internaţional creat de George Soros în vara anului 2009 pentru atenuarea efectelor negative ale crizei economice mondiale în Europa 
Centrală, de Est şi Sud-Est şi Asia Centrală 

  
      Buget:  896,898.00 dolari SUA – Fondul de Urgenţă (2010-2014) 
          31,000.00 dolari SUA – PNUD (2012-2013) 
       
      Scopul proeictului:  
facilitarea procesului de aprofundare a nivelului de cunoştinţe şi expertiză al funcţionarilor publici din administraţia 
publică centrală şi locală, implicaţi în realizarea responsabilităţilor de elaborare/coordonare/implementare a politicilor 
publice, planificare strategică şi management al autorităţilor şi reîncadrarea acestora în serviciul public pentru 3 ani. 
       Parteneri:  
acest proiect este implementat în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova în baza unui Acord de Parteneriat încheiat 
între Fundaţiile pentru o Societate Deschisă, Program de burse regionale „NSP Scholarships”, Centrul de Informaţii 
Universitare şi Guvernul RM.  
      Obiectivele proiectului:  

- Oferirea burselor de masterat angajaţilor  din cadrul autorităţilor publice centrale şi locale. 
- Respectarea  angajamentului de plasare în câmpul muncii după reîntoarcerea în ţara de reşedinţă. 

       Rezultate:  
- 17 tineri din serviciul public de la 12 autorităţi publice centrale şi locale din RM au beneficiat de burse totale de 

masterat în universităţile plasate în ţările Uniunii Europene, SUA, Canada, Norvegia şi Elveţia. 
Bursele acoperă taxa de studii şi taxele universitare obligatorii, costurile pentru cazare şi masă, manuale, asigurare 
medicală, viză, transport (un bilet tur-retur internaţional şi transport local), fondurile pentru dezvoltare profesională 
(participări la conferinţe şi cercetări în cadrul studiilor). Funcţionarii publici selectaţi ca finalişti în cadrul proiectului 
semnează, înainte de a fi admişi la  studii, contracte cu Centrul de Informaţii Universitare şi cu Guvernul Republicii 
Moldova, în care este menţionat obligativitatea de a  reveni în  RM şi a relua activitatea  în serviciul public pentru cel 
puţin trei ani.   

Programul a beneficiat de un suport financiar suplimentar, în perioada anului 2012, oferit de către Programul Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare, în scopul motivării suplimentare a funcţionarilor publici prin oferirea unor activităţi de instruire 
aprofundată, cursuri de limbi străine avansate, tehnici de elaborare a unui CV, a unei scrisori de intenţie, pregătirea unui 



dosar/aplicaţii, tehnici de intervievare, cursuri pentru consolidarea cunoştinţelor în susţinerea testelor oficiale solicitate 
de către universităţile gazdă. Astfel, peste 120 de tineri din serviciul public au beneficiat de aceste activităţi. 

2. Proiectul “Burse Suplimentare pentru Tinerii din Familii Dezavantajate”, ediţia 2012 

 Finanţator: Fondului de Urgenţă/ Fundaţiile pentru o Societate Deschisă şi BC “Moldova Agroindbank” SA  
 partenerul proiectului începînd cu anul 2011. 

 Buget burse: 92,500.00 dolari SUA 
  
 Scopul proiectului: oferirea suportului financiar tinerilor ce provin din familii social vulnerabile, pentru a facilita 
accesul lor la educaţie în instituţiile de învăţămînt superior şi asigurarea suportului informaţional necesar pentru 
integrarea acestor tineri în societate. 
 Parteneri:  
acest proiect este organizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din 
RM.  
 
Bursele sunt oferite în bază de concurs şi au menirea să acopere taxa de studii, cheltuielile ce ţin de cazare, masă, 
transport şi alte necesităţi în valoare maximă de pîna la 1500 USD, pentru un an de studii. 

Grupul ţintă: tinerii dezavantajaţi în sensul accesului la serviciile educaţionale de calitate, care provin din familii 
cu venituri modeste, din familii cu mulţi copii, care sunt orfani sau se află sub tutelă, şi/sau cu dizabilităţi, tineri atît din 
zonele urbane, cît şi din cele rurale.  

Rezultate:  
- în concurs au participat 192 de studenţi - bursieri ai ediţiilor precedente ale proiectului, din anii de studii II şi III, 

secţia zi, de la 21 de instituţii de învăţămînt superior din ţară. În rezultatul evaluării dosarelor depuse pentru concurs, de 
către Comisia de Experţi Independenţi, au fost selectaţi 123 de finalişti.  
 
3. Proiectul “Burse pentru tineri din instituţii de tip internat”, ediţia 2012 
 
 Finanţator: Fundaţia Orange Moldova 
  
 Buget burse: 960,000.00 MDL  

 
Scopul proiectului: susţinerea tinerilor din instituţiile de tip internat din Moldova, în vederea facilitării accesului 

acestora la educaţie, în instituţiile de învăţămînt preuniversitar din ţară. 
Parteneri:  

acest este organizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din RM. 
 
Bursele sunt alocate pentru acoperirea necesitatăţilor curente ale tinerilor, ce ţin de efectuarea studiilor (cazare, masă, 
rechizite ş.a.).  
Grupul ţintă: tinerii absolvenţi ai instituţiilor rezidenţiale din Moldova, care sunt motivaţi să-şi urmeze studiile pentru a 
obţine o profesie ce le-ar asigura traiul pe viitor. 

Rezultate:  
- au fost depuse 172 de dosare de participare. În urma evaluării dosarelor de către Comisia de Experţi, au fost 

selectaţi 82 de tineri, care provin din 29 instituţii rezidenţiale din RM.  
 

4. Proiectul “Burse de Merit – pentru cei mai buni studenţi ai ţării”, ediţia 2012 
  
 Finanţator: Compania Orange Moldova şi BC Moldova Agroindbank SA 
  
 Buget burse: 400,000.00 MDL  

Scopul proiectului: programul îşi propune să reafirme prestigiul studiilor superioare de calitate în Moldova şi 
să stimuleze studenţii pentru performanţe academice şi implicare activă în cercetări şi activităţi extracurriculare. 

Parteneri:  
acest proiect este organizat sub egida Consiliului Rectorilor din RM  
 
Proiectul oferă în bază de concurs 50 de burse unice a cîte 12000 MDL, după cum urmează: 35 burse – pentru studenţii 
de la ultimul an de studii (ciclul licenţă) şi 15 burse -  pentru studenţii masteranzi de la primul an de studii (ciclul 
masterat). La concurs pot participa studenţii, cu o vîrstă limită de pînă la 30 ani,  de la ultimul an de studii (cu frecvenţă 
la zi, ciclul licenţă), inclusiv  studenţii – masteranzi de la primul an de studii (cu frecvenţă la zi), de la toate specialităţile, 
care îşi fac studiile la una din instituţiile de învăţămînt universitar din RM avînd media notelor pentru toţi anii de studii nu 
mai mică de 9 – domeniile ştiinţelor social-umaniste, 8,5 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice, şi 8 – 
în cazul studenţilor cu dizabilităţi şi/sau orfani. 

 
 
 



Rezultate:  
- în cadrul acestei ediţii a concursului şi-au depus dosarele 258 de studenţi şi masteranzi de la 20 de instituţii de 

învăţământ superior din Moldova, iar în rezultatul atît a evaluării dosarelor depuse, cît şi a prestaţiei candidaţilor la 
interviu, organizat într-o limbă străină, 35 de studenţi din ultimul an de studiu, ciclul licenţă, de la 8 instituţii universitare 
şi, 15 masteranzi de la 6 instituţii universitare din ţară, au devenit finalişti ai programului.  
 
5. Proiectul “Săniuţile Speranţei”, ediţia 2012  
 
 Finanţator: Orange Moldova SA (prin intermediul SMS-urilor expediate) şi Fundaţia Orange Moldova  
  
 Buget bunuri: 760.000.00 MDL  

Scopul proiectului: susţinerea familiilor cu mulţi copii din Moldova prin oferirea bunurilor materiale 
(electrocasnice şi articole de mobilă), în dependenţă de necesităţile fiecărei familii.  

Parteneri:  
acest proiect este organizat în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din RM. 

 
Familiile selectate beneficiază de bunuri în valoare maximă de 7600 lei. În acest an au fost susţinute familiile 

numeroase, selectate din următoarele 11 regiuni ale ţării: mun. Chişinău, r-l Căuşeni, r-l Străşeni, r-l Comrat, r-l Leova, 
r-l Anenii Noi, r-l Orhei, mun. Bălţi, r-l Drochia r-l Cantemir şi r-l Cahul. 

Grupul ţintă: familiile numeroase, cu cel puţin 5 copii minori aflaţi la întreţinere, în care venitul net lunar per 
membru de familie nu este mai mare de 1000 lei. 

Rezultate:  
- din numărul total de familii, prezentate în listele oferite de către MMPSF, care îndeplineau criteriile de 

participare, de către Comisia de Experţi, au fost selectate 99 de familii beneficiare, în care cresc şi se educă cca 700 de 
copii minori.  

 
6. Proiectul “Program de Burse pentru tinerii de etnie Roma pentru studii universitare sau medii de specialitate”, 
ediţia 2012  
 
 Finanţator: Fundaţia ”Comemorare, Responsabilitate şi Viitor” precum şi Fondul de Educaţie pentru Romi 
  
 Buget: 16,792.00 EUR  

 
Scopul proiectului: sustinere financiara pentru studentii romi din Republica Moldova pentru studii universitare 

sau medii de specialitate. 
 
Bursierii studiază domenii precum dreptul, ştiinţe umaniste, pedagogie, istorie, medicină, inginerie, etc.  Candidaţii 
eligibili trebuie să urmeze studii la zi de (Licenţă, Masterat sau Doctorat) la universităţi de stat sau particulare 
recunoscute.  
Sprijinul oferit de Program constă în oferirea unui suport financiar în valoare de 1300 EUR anual pentru acoperirea 
parţială a costurilor de trai pe perioada anului academic. 
Programul de Burse în Drept şi ştiinţe Umaniste este un model de succes pentru facilitarea accesului tinerilor Romi la 
învăţământul superior, lucru care demonstreaza – se crează o elita de tineri intelectuali romi, care sperăm că va duce la 
schimbarea stereotipurile din societate. 
 Rezultate: 
 - pentru anul academic 2012-2013 au fost depuse 55 de aplicaţii iar în urma selecţiei – 45 au beneficiat de 
burse anuale   
 
 

    
Beneficiari:    9921 
Vizitatori:    4020 
Consultaţii personale:  3079 
Consultaţii telefonice:  3783 
Mesaje electronice:   1668 
Accesări pagina web:  74223 
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	promovarea valorilor unei societăţi deschise, prin oferirea posibilităţii pentru studenţi, profesori universitari, cercetători, conducători şi profesionişti din Republica Moldova, de a participa la o serie de programe educaţionale riguroase şi competi...
	la fel, de a stimula tinerii studioşi din Moldova faţă de studii cît şi de a facilita accesul tinerilor defavorizaţi la studii în vederea integrării acestora în societatea noastră  prin:
	facilitarea plasării tinerilor în entităţi comerciale şi necomerciale;
	susţinerea şi stimularea tineretului studios prin oferirea de burse la nivel local;
	pregătirea şi instruirea beneficiarilor pentru participarea la programme educaţionale;
	facilitarea accesului beneficiarilor la comunicaţiile contemporane;
	susţinerea instituţiilor şi organizaţiilor de educaţie şi învăţămînt ;
	oferirea serviciilor de asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice şi juridice pentru atingerea scopurilor statutare ale organizaţiei.
	consultaţii gratuite cu referire la procesul şi cerinţele de admitere la studii în străinătate
	organizarea diverselor evenimente, în cadrul CIU şi în regiuni, cu scopul promovării Centrului: prezentări (inclusiv video), lecţii, seminare, grupuri de conversaţie, participarea la expoziţii educaţionale
	accesul la resurse informaţionale curente din cadrul bibliotecii CIU
	accesul la reţeaua Internet şi la alte facilităţi (baze de date electronice, echipament audio)
	menţinerea şi actualizarea paginii Web a CIU, precum şi administrarea unei liste electronice prin intermediul căreia sunt distribuite informaţii către abonaţi
	participarea la evenimente internaţionale de specialitate menite promovării relaţiilor educaţionale între Moldova şi alte ţări.
	Promovarea sistemului educaţional din SUA „EducationUSA Advising Services in Eurasia and Central Asia”, prin furnizarea unei informaţii corecte, exhaustive, recente şi obiective despre alternativele de programe universitare sau post-universitare, comp...
	Promovarea şi administrarea programelor de burse regionale (internaţionale) „NSP Scholarships Programs” prin oferirea posibilităţii pentru studenţi, profesori universitari, cercetători, conducători şi profesionişti din Republica Moldova, de a particip...
	Promovarea şi administrarea programului de burse pentru tinerii de etnie Roma pentru studii universitare sau medii de specialitate - Fundaţia ”Comemorare, Responsabilitate şi Viitor” precum şi Fondul de Educaţie pentru Romi, (grant anual)   www.romaed...
	Instruirea şi dezvoltarea profesională pentru funcţionarii publici din RM, prin oferirea de burse de masterat pentru facilitarea procesului de aprofundare a nivelului de cunoştinţe şi expertiză al funcţionarilor publici din administraţia publică centr...
	Suport tranzitoriu în consolidarea capacităţii administraţiei publice din RM - Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
	Facilitarea accesului tinerilor ce provin din familii social vulnerabile pentru a facilita accesul lor la educaţie în instituţiile de învăţămînt superior şi asigurarea suportului informaţional necesar pentru integrarea acestor tineri în societate – Fo...
	Susţinerea tinerilor din instituţiile de tip internat din Moldova, în vederea facilitării accesului acestora la educaţie, în instituţiile de învăţămînt preuniversitar din ţară – Fundaţia Orange Moldova www.fundatia.orange.md
	Stimularea studenţilor din RM pentru performanţe academice şi implicare activă în cercetări şi activităţi extracurriculare prin oferirea „Burselor de Merit pentru cei mai buni studenţi ai Ţării” – Orange Moldova SA www.orange.md  şi Banca Comercială „...
	Susţinerea familiilor cu mulţi copii din Moldova pentru un trai mai decent - Fundaţia Orange Moldova www.fundatia.orange.md şi Orange Moldova SA www.orange.md
	2. Proiectul “Burse Suplimentare pentru Tinerii din Familii Dezavantajate”, ediţia 2012
	Finanţator: Fondului de Urgenţă/ Fundaţiile pentru o Societate Deschisă şi BC “Moldova Agroindbank” SA   partenerul proiectului începînd cu anul 2011.


