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 CENTRUL DE INFORMAŢII UNIVERSITARE 

Raport de Activitate 2015 
 

Adresa organizaţiei: str. Puşkin, nr.16, mun.Chişinău, MD 2012, Republica Moldova 
Telefoane: (37322) 22 11 72, 22 11 67 
Fax: (37322) 22 11 67, pagină web: www.eac.md  
 
Angela MUŞET, director 
Larisa BÎRSA, contabil 
Otilia COLAC, consultant educaţional  
Irina OLARU, coordonator de proiecte  
Viorica VOLOVEI, coordonator de proiect 
Olga RUSU, asistent-recepţionist 
Vitalie RUSSU, administrator de reţele 
Ala MIHAILOV, personal de sprijin  
 
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); Conferinţa Anuală a Bursierilor Programului Studii în Drept şi Ştiinţe Umaniste; Moldovan 
International Educational Fair (MIEF), ediţia II; EduForum Educational Fair; Săptămâna Învăţământului Internaţional 
2015; Festivitatea Solemnă dedicată finaliştilor proiectului „Burse pentru Viitorul Tău”; Ceremonia de decernare a 
Burselor de Merit 2015; Lansarea oficială a Orange WiFi Cafe în incinta Academiei de Studii Economice din 
Moldova, Universitea Agrară de Stat, Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălţi; Training pentru Coordonatorii 
Colţişoarelor Americane din Moldova.  
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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 

 Susţinerea şi stimularea absolvenţilor programelor regionale (internaţionale) prin oferirea granturilor în 
cadrul proiectului „Global Initiatives – Local Actions” – Foundation Open Society Institute (OSI) 
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  

 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 – 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 

 Integrarea tehnologiilor informaţionale în sistemul de educaţie, promovarea utilizării tehnologiilor moderne 
în rândul studenţilor prin crearea zonelor moderne „Orange WiFi Cafe” în universităţile din RM – Fundaţia 
Orange Moldova www.fundaţia.orange.md  

 „Incluziune digitală rurală” - incluziunea digitală a şcolilor din zonele rurale prin dotarea acestora cu 
echipamentul necesar pentru desfăşurarea unui proces de studii mai calitativ – Fundaţia Orange Moldova 
www.fundaţia.orange.md 

 Susţinerea tinerilor profesori de informatică, care activează în instituţiile rurale din RM, astfel încît tinerii 
specialişti să beneficieze de susţinere la treapta iniţială din carieră - Fundaţia Orange Moldova 
www.fundaţia.orange.md 

 Stimularea tinerilor înmatriculaţi la specialităţile IT, care au demonstrat merite deosebite în procesul de 
studii şi implicare în activităţi ce ţin de dezvoltarea tehnologiilor informaţionale - Fundaţia Orange Moldova 
www.fundaţia.orange.md 

 
Programe administrate: 

- Program de burse la Universitatea Central Europeană, Budapesta, Ungaria – burse de 
masterat/doctorat/cercetare 

- Civil Society Scholar Awards (CSSA) – burse pentru studenţii doctoranzi, care au componenta de cercetare 
în străinătate 

- Fondul pentru Educaţia Romilor – Burse Universitare în Drept şi Ştiinţe Umaniste pentru studenţii Romi 
 
Activităţi realizate în cadrul CIU: 

- Grupuri de Conversaţie (săptămînal) 
- Facilitatori: Adam Levy, Ph.D., Programul U.S. Fulbright / Cercetător Asociat, Institutul de Ştiinţe 

Comportamentale, Universitatea din Colorado-Boulder; Matt Salerno, Instructor / Reţeaua de Şcoli 
Judeţene din Albemarle (SUA); Tiffany Richards, Programul U.S. Fulbright 

- Conversaţie via Skype cu Riddhi Mehta, reprezentantul Ferris State University cu privire la procesul de 
aplicare pentru Universitatea Ferris, precum şi la Sistemul de Învăţămînt al Rep. Moldova 

- Prezentare cu tema: TOEFL 101: Procedura de înregistrare şi structura testului 
- Prezentator: Olga Rusu, Asistent Programe CIU / Instructor TOEFL 
- Prezentare cu tema: Examenul standard american SAT – privire generală 
- Invitat de onoare: Lisa Haberman, Director / Şcoala Internaţională QSI 
- Prezentare cu tema: Viza Americană de Student şi problemele conexe acesteia 
- Invitat de onoare: Denis Test, Vice Consul / Ambasada SUA 
- Prezentare cu tema: Studii în SUA – un ghid pentru potenţiali candidaţi. Prezentarea Universităţii din 

Alabama (SUA) 
- Invitat de onoare: Jeffrey C. Capili, Coordonator pentru Recrutare şi Admitere / Universitatea din Alabama 
- Sesiune informativă pentru studenţii admişi la studii în cadrul universităţilor americane din toamna 2015 
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- Invitaţi de onoare: Kate Bartlett, Secţia Relaţii Publice / Ambasada SUA; David Jesse, Director / Consiliile 
Americane 

- Intrevedere şi discuţie cu Andrii Sorokhan, Coordonator de Program în cadrul NIS Enterprise Fund 
Western, în vederea Programului de Masterat MBA SEED Grant 

 
Activităţi externe: 

o Prezentare cu tema: Aplicarea la universităţile americane: dosarul pentru studii universitare şi 
postuniversitare, precum şi prezentarea serviciilor şi activităţilor CIU 
Locaţia: Colţişorul American din Bălţi 

- Prezentare cu tema: Oportunităţi de studii în SUA, precum şi prezentarea programelor administrate şi 
serviciilor oferite de către CIU, pentru grupul de elevii de la liceele 'A. Mateevici' şi 'Ştefan cel Mare' din 
Şoldăneşti, organizată în cadrul evenimentului 'European Café: Oportunităţi de studii peste hotare' 
(Organizator: Centrul Independent de Jurnalism & Internews) 
Prezentatori: Ministerul Educaţiei; CIU Moldova; MentorMe; Forumul Absolvenţilor 
Locaţia: Liceul 'A. Mateevici' din Şoldăneşti 

- Proiectul 'Promovarea studiilor în SUA' realizat pentru 21 de licee din regiunile ţării / Prezentare cu tema: 
Aplicarea la universităţile americane: dosarul pentru studii universitare, precum şi prezentarea serviciilor şi 
activităţilor CIU, inclusiv, distribuirea pachetelor informative de referinţă 
Locaţiile: Liceele 'M. Eminescu' & 'Olimp' din Singerei; Liceele 'M. Eminescu' & 'A. Mateevici' din Căuşeni; 
Liceele 'M. Eminescu' & 'Hyperion' din Anenii Noi; Liceul 'M. Eminescu' din Edineţ; Liceul 'M. Sadoveanu' 
din Cupcini; Liceele 'M. Eminescu' & 'V. Alecsandri' din Ungheni; Liceul 'L. Damian' din Rîşcani; Liceul 'M. 
Eminescu' din Călăraşi; Liceul 'Ştefan-Vodă' din Ştefan-Vodă; Liceele 'P. Rareş' & 'C. Stere' din Soroca; 
Liceele 'M. Eminescu' & 'I. Creangă' din Floreşti; Liceele 'Gr. Vieru' & 'No.1' din Briceni; Liceele 'M. 
Eminescu' & 'Ioan Vodă' din Cahul 

o Donaţie de Carte: Resurse informaţionale pentru Colţişorul American din Ungheni 
Locaţia: Colţişorul American din Ungheni 

- Donaţie de Carte: Resurse informaţionale pentru Colţişorul American din Bălţi 
Locaţia: Colţişorul American din Bălţi 

- Donaţie de Carte: Resurse informaţionale pentru Colţişorul American din Ceadîr-Lunga, şi Sesiunea de 
instruire pentru Coordonatorul acestuia 
Locaţia: Colţişorul American din Ceadîr-Lunga 

o Prezentare cu tema: Activităţile şi serviciile oferite de către CIU, din cadrul Sesiunii de Orientare, organizată 
de Ambasada SUA, pentru grupul de finalişti ai Programului U.S. Fulbright, plasaţi în Moldova pentru 
perioada septembrie 2015 - iunie 2016 
Locaţia: Centrul American de Resurse 

- Prezentare cu tema: Aplicarea la universităţile americane: dosarul pentru studii universitare, precum şi 
prezentarea serviciilor şi activităţilor CIU, inclusiv, distribuirea pachetelor informative de referinţă 
Locaţiile: Liceul 'M. Eminescu' din Leova; Liceul 'M. Sadoveanu' din Cupcini/Edineţ; Liceul din 
Corjeuţi/Briceni; Liceul 'M. Sadoveanu' din Călăraşi; Liceul 'D. Cantemir' din Corneşti/Ungheni; Liceul 'M. 
Eminescu' & Liceul 'B. P. Haşdeu' din Drochia; Liceul 'V. Coroban' din Glodeni 

- Prezentare cu tema: Aplicarea la universităţile americane: dosarul pentru studii universitare, precum şi 
prezentarea serviciilor şi activităţilor CIU, inclusiv, distribuirea pachetelor informative de referinţă 
Locaţiile: Liceul 'M. Basarab' & Liceul 'A. Puşkin' din Basarabeasca; Liceul 'I. Creangă' & Liceul 'M. Viteazul' 
& Liceul 'M. Eminescu' din Cimişlia 

o Prezentare cu tema: Oportunităţi pentru studii universitare în SUA, precum şi prezentarea serviciilor şi 
activităţilor CIU 
Locaţiile: Colţişorul American din Ungheni şi Colţişorul American din Bălţi 

- Participarea CIU în Conferinţa de Presă în vederea Programului de Masterat MBA SEED Grant 
Locaţia: Centrul de Presă Info-Prim Neo, Chiţinău 

 
Tîrguri educaţionale: 

- Moldovan International Educational Fair (MIEF), ediţia a II 
Locaţia: Casa Sărbătorii, MOLDEXPO  

 
Evenimente majore: 
Săptămîna Internaţională a Educaţiei – 16-20 noiembrie 

- Prezentare cu tema: From Campus to Career: A Journey through a U.S. University 
Invitat de onoare: Kate Bartlett, Secţia Relaţii Publice / Ambasada SUA 

- Live Webchat: Oportunităţi de studii în SUA  întrebări şi răspunsuri, pagina Facebook a Ambasadei SUA 
Locaţia: Secţia Relaţii Publice / Ambasada SUA [online] 

- Prezentare cu tema: Community Colleges – The Best Kept Secret in U.S. Education System 
Invitat de onoare: Scott Righetti, Diviziunea Schimb Academic / Departamentul de Stat al SUA 

- Prezentare cu tema: Three Wishes for Cinderella – a Farm Girl’s Tale of Studying Abroad! 
Invitat de onoare: Dawn Roberts, Ofiţer Consular / Ambasada SUA 

- Prezentare cu tema: 10 Tips for Going to a U.S. University 
Invitat de onoare: Matthew Salerno, Instructor / Reţeaua de Şcoli Judeţene din Albemarle (SUA) 

- Prezentare cu tema: U.S. Student Life: Enhancing the College Experience 
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Invitat de onoare: Tiffany Richards, Programul U.S. Fulbright 
 
Activităţi realizate în cadrul proiectelor  2015: 
 
1. Proiectul “Global Initiatives – Local Actions”, ediţia 2015-2016 
          Finanţator: Foundation Open Society Institute în cooperare cu Programul de Burse al Open Society 
Foundations 
          Buget proiect: 20,000.00 dolari SUA 
          Scop: implicarea absolvenţilor programelor de burse OSF în procesul de dezvoltare a ideilor pentru a fi 
implementate în proiecte care vor promova reformele sociale, politice şi economice, şi vor contribui la prosperarea 
comunităţii, societăţii în genere. 
 
Proiectul oferă, în bază de concurs, 2 granturi de pînă la 6.000 dolari SUA fiecare, pentru implementarea unor 
proiecte cu durata de 6-8 luni în domenii care includ, dar nu se limitează la activităţi ce vor susţine necesităţile 
sociale, educaţionale, culturale şi ecologice ale comunităţii; activităţi ce vor crea o platformă de discuţie pe teme de 
ordin politic şi economic; activităţi ce vor susţine segmentul non-guvernamental, etc.  
Grupul ţintă: absolvenţii tuturor programelor din cadrul Network Scholarship Programs, care la momentul actual 
locuiesc şi activează pe teritoriul RM.  
         Rezultate: pentru concurs au fost depuse 5 proiecte. În urma evaluării dosarelor de către Comisia de Experţi 
Independenţi, au fost selectate 2 proiecte pentru a fi implementate. 
 
2. Proiectul “Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2015 
 Finanţator: BC “Moldova Agroindbank” SA   
 Buget burse: 250,000.00 MDL 
 Scop: asigurarea unui acces echitabil la studii universitare şi susţinerea materială în obţinerea educaţiei de 
calitate pentru un viitor sigur tinerilor ce provin din familii social-vulnerabile din RM.  
 Parteneri: Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din RM. 
În cadrul proiectului sunt oferite, în bază de concurs, 50 de burse anuale a cîte 5000 lei fiecare, pentru acoperirea 
necesităţilor ce ţin de efectuarea studiilor. 
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 113 de studenţi, din anii I şi II de studii, secţia zi, de la 13 instituţii de 
învăţămînt superior din ţară. În urma evaluării dosarelor de către Comisia de Experţi, au fost selectaţi 50 de finalişti 
din cadrul a 11 instituţii universitare din RM.  

 
3. Proiectul “Burse pentru tineri din instituţii de tip internat”, ediţia 2015 
 Finanţator: Fundaţia Orange Moldova 
 Buget burse: 960,000.00 MDL  
 Scop: susţinerea tinerilor din instituţiile de tip internat din Moldova, în vederea facilitării accesului acestora 
la educaţie, în instituţiile de învăţămînt preuniversitar din ţară.  
 Parteneri: Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din RM. 
Anual, în cadrul proiectului sunt oferite, în bază de concurs, pînă la 80 de burse a cîte 12000 lei fiecare, pentru 
acoperirea necesităţilor 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: pentru concurs au fost depuse 126 de dosare de participare. În urma evaluării dosarelor de 
către Comisia de Experţi, au fost selectaţi 80 de finalişti, care provin din 20 instituţii de tip internat din RM. 
 
4. Proiectul “Burse de Merit – pentru cei mai buni studenţi ai ţării”, ediţia 2015 
 Finanţator: Orange Moldova SA şi BC Moldova Agroindbank SA 
 Buget burse: 600,000.00 MDL  
 Scop: 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: Consiliul 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 de la primul an de studii,  ciclul 
Masterat (inclusiv ultimul an de studii din cadrul programelor de studii integrate). 
La concurs pot participa tinerii, cu o vîrstă limită de pînă la 30 ani, studenţi de la ultimul an de studii (cu frecvenţă la 
zi, ciclul Licenţă), studenţii – masteranzi de la primul an de studii (cu frecvenţă la zi) şi studenţii care urmează 
programe de studii integrate, de la penultimul şi ultimul an de studii (cu frecvenţă la zi), de la toate specialităţile, 
care îşi fac studiile la una din instituţiile de învăţămînt universitar din RM. 
 Rezultate: în concurs au participat 265 de studenţi, de la 19 instituţii de învăţămînt superior din ţară, iar în 
rezultatul atît a evaluării dosarelor de aplicare, cît şi a prestaţiei candidaţilor la un test de cultură generală, de către 
Comisia de Experţi, au fost selectaţi 50 de finalişti din cadrul a 10 instituţii universitare din RM.  
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5. Proiectul “Susţinerea tinerilor profesori de informatică din zonele rurale”, ediţia 2015 
 Finanţator: Fundaţia Orange Moldova 
 Buget granturi: 620,000.00 MDL 
 Scop: oferirea suportului tinerilor profesori de informatică, care activează în instituţiile rurale din RM, astfel 
încît tinerii specialişti să beneficieze de susţinere la treapta iniţială din carieră.  
 Parteneri: Ministerul Educaţiei al RM. 
În cadrul proiectului sunt oferite, în bază de concurs, 20 de granturi a cîte 25000 lei fiecare şi a cîte un laptop pentru 
susţinerea financiară şi logistică a tinerilor profesori de informatică.  
Grupul ţintă: absolvenţi ai instituţiilor universitare din RM, ciclul Licenţă şi/sau ciclul Masterat, la specialităţile 
pedagogice în informatică şi/sau altele relevante acestui domeniu, care activează în calitate de profesori de 
informatică într-o instituţie de învăţămînt localizată în zonă rurală, inclusiv centru raional (cu excepţia mun. Chişinău 
şi Bălţi), cu vîrsta limită pînă la 35 de ani inclusiv. 
 Rezultate: pentru concurs au fost depuse 75 de dosare de participare. În urma evaluării dosarelor de către 
Comisia de Experţi, au fost selectaţi 20 de finalişti, tineri profesori de informatică, care activează în 14 raioane ale 
RM.  

6. Proiectul “Burse de Excelenţă în IT”, ediţia 2015 
 Finanţator: Fundaţia Orange Moldova 
 Buget burse: 120,000.00 MDL 
 Scop: stimularea tinerilor înmatriculaţi la specialităţile IT, care au demonstrat merite deosebite în procesul 
de studii şi implicare în activităţi ce ţin de dezvoltarea tehnologiilor informaţionale.  
 Parteneri: Ministerul Educaţiei al RM. 
În cadrul proiectului sunt oferite, în bază de concurs, 10 burse unice a cîte 12000 lei pentru încurajarea tinerilor 
înmatriculaţi la specialităţile IT, să înregistreze succese în domeniul tehnologiilor informaţionale.  
Grupul ţintă: elevii înmatriculaţi la specialităţile IT, de la ultimul an de studii din cadrul a 3 colegii de profil şi studenţii 
înmatriculaţi la specialităţile IT, de la ultimul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul Licenţă din cadrul instituţiilor 
universitare din Moldova. 
 Rezultate: în concurs au participat 29 de candidaţi, de la 3 colegii şi 5 instituţii universitare din RM. În urma 
evaluării dosarelor de către Comisia de Experţi, au fost selectaţi 10 finalişti, dintre care 3 sunt elevi, în ultimul an de 
studii, din cadrul colegiilor şi 7 sunt studenţi în ultimul an de studii, din cadrul universităţilor din RM. 

7. Proiectul “Incluziunea Digitală Rurală”, ediţia 2015 
 Finanţator: Fundaţia Orange Moldova 
 Buget granturi: 600,000.00 MDL 
 Scop: incluziunea digitală a şcolilor din zonele rurale prin donarea echipamentului necesar pentru 
îmbunătăţirea procesului de studii.  
 Parteneri: Ministerul Educaţiei al RM. 
În cadrul proiectului sunt oferite, în bază de concurs, 20 seturi de echipament performant, ce includ un proiector, un 
ecran şi un laptop, pentru 20 de şcoli din zonele rurale din Moldova, care vor contribui la diminuarea excluziunii 
sociale a copiilor/elevilor din aceste zone. 
 Rezultate: în cadrul proiectului au fost depuse 32 de dosare din partea instituţiilor preuniversitare, din 20 de 
regiuni ale RM. Comisia de Experţi a selectat 20 de şcoli cu un număr de beneficiari direcţi – 10169 de elevi.  
 
8. Proiectul “Şi tu poţi fi Moş Crăciun”, ediţia 2015  
 Finanţator: Orange Moldova SA (prin intermediul SMS-urilor expediate) şi Fundaţia Orange Moldova  
 Buget bunuri: 300.000.00 MDL  

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

Parteneri: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din RM. 
Familiile selectate beneficiază de bunuri în valoare maximă de 6000 lei. În acest an au fost susţinute familiile 
numeroase, selectate din următoarele 7 regiuni ale ţării: r-l Sîngerei, r-l Rîşcani, r-l Godeni, r-l Făleşti, r-l Dubăsari, 
r-l Nisporeni şi r-l Călăraşi.  

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 50 de familii beneficiare, în care cresc şi se 
educă cca 370 de copii minori 
9. Proiectul “Program de Burse pentru tinerii de etnie Roma pentru studii universitare sau medii de 
specialitate”, ediţia 2015  
 Finanţator: Fundaţia ”Comemorare, Responsabilitate şi Viitor” precum şi Fondul de Educaţie pentru Romi 
 Buget: 39,247.00 EUR  

 Scop: 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. Cu toate acestea, pînă la 10 procente din burse pot fi, oferite studenţilor care îşi fac studiile sau 
intenţionează să le facă în cadrul instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate. 
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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. La fel, bursa LHP poate, la decizia Programului, să acopere 
parţial sau integral taxa de şcolarizare.  
În afară de sprijinul financiar, Programul de Burse mai oferă şi posibilităţi de dezvoltare profesională, precum cursuri 
de limbi străine, traininguri pentru îmbunătăţirea  abilităţilor atît profesionale cît şi personale, participarea la 
conferinţe şi şcoli de vară, precum şi implementarea proiectelor de dezvoltare comunitară. 
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 2015-2016 au fost depuse 44 de aplicaţii iar în urma selecţiei – 34 au 
beneficiat de burse anuale. 
 
10. Proiectul “Integrarea tehnologiilor informaţionale în sistemul de educaţie, promovarea utilizării 
tehnologiilor moderne în rândul studenţilor prin crearea zonelor moderne „Orange WiFi Cafe” în 
universităţile din RM (continuarea proiectului) 
 Finanţator: Fundaţia Orange Moldova  
 Buget: 1800,000.00 MDL (3 universităţi – ASEM, Universitatea Agrară de Stat şi Universitatea de Stat 
„A.Russo” din Bălţi) 
 Scop: facilitarea conceptului de e-transformare în instituţiile universitare din Republica Moldova, facilitarea 
accesului la internet, în general, şi la informaţie, în special, integrarea tehnologiilor informaţionale în sistemul de 
educaţie, promovarea utilizării tehnologiilor moderne în rândul studenţilor. .  

Parteneri: instituţiile universitare participante în cadrul proiectului. 
În cadrul proiectului se pune accent pe/inclusiv contribuţia universităţilor în realizarea acestuia şi anume 
universităţile acoperă partea financiară ce ţine de renovarea spatiilor, lucrări de construcţii, reţele termice, electrice, 
telefonizare, internet, semnalizare etc., la necesitate, in blocurile centrale ale acestora. 
Pe parcursul implementării proiectului universităţile sunt dotate cu design, mobilier modern, mese, scaune, fotolii, 
canapele, vitralii decorative în limitele bugetului. La fel, acestea sunt dotate cu echipament modern, calculatoare, 
televizor, condiţionere la necesitate şi în limitele bugetului.  

Rezultate: pe parcursul anului 2015 au fost lansate  „Orange WiFi Cafe” în incinta Academiei de Studii 
Economice, Universitatea Agrară de Stat şi Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălţi.Creşterea interesului faţă de 
studii; creşterea frecvenţei la orele de instruire; dezvoltarea competenţei de comunicare; reducerea consumului de 
timp; posibilitatea acomodării rapide cu schimbările şi noile cunoştinţe din diverse domenii; sporirea accesului la 
informaţii atît în scopuri educative cît şi de interes personal; promovarea muncii independente, inventivităţii şi a 
creativităţii. 
 
11. Proiectul „Crearea laboratoarelor cu computere performante în 3 colegii cu profil de informatică” 
 Finanţator: Fundaţia Orange Moldova  
 Buget: 1410,000.00 MDL (3 colegii – Colegiul de Informatică din Chişinău, Colegiul Politehnic din Chişinău 
şi Colegiul Politehnic din Bălţi) 
 Scop: facilitarea procesului educaţional digital, care va spori calitatea şi relevanţa acestuia, va servi la 
reducerea consumului de timp, posibilitatea adaptării programelor personale de educaţie, posibilitatea acomodării 
rapide cu schimbările şi noile cunoştinţe din diverse domenii, posibilităţi extinse de educaţie interdisciplinară, 
inclusiv acesta va promova munca independentă, inventivitatea şi creativitatea studentului/profesorului, va promova 
utilizarea tehnologiilor moderne în rândul studenţilor.  
 Parteneri: colegiile participante în cadrul proiectului 
 Rezultate: pe parcursul anului 2015 a fost lansat „Orange Lab” în incinta Colegiului de Informatică din 
Chişinău, care vine să asigure accesul la infrastructură modernă, expertiză profesională şi educaţie de calitate în 
domeniul tehnologiilor informaţionale. 
 
Date statistice pentru anul 2015:   

Beneficiari:     14286 
Vizitatori:     5102 
Consultaţii individuale:    4113 
Consultaţii telefonice:    4194 
Mesaje electronice:    2293 
Accesări pagina web:    90062 
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