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Centrul de Informaţii Universitare (CIU) este o instituţie privată înregistrată de către Ministerul Justiţiei al RM la 
27.02.1999, nr. de înregistrare 0853. CIU este o organizaţie necomercială, neguvernamentală, non-profit, 
apolitică, constituită în formă organizatorico-juridică  de instituţie privată, ce îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu Constituţia şi legislaţia în vigoare a RM. 
 
CIU reprezintă principala sursă de informaţie completă, actualizată şi imparţială din Moldova cu referire la 
posibilităţile efectuării studiilor în străinătate, precum și la programe și proiecte educaționale în țară. 
 
Misiunea CIU la nivel internațional este de a încuraja mobilitatea educaţională a studenţilor și a absolvenţilor 
din Moldova 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, training-uri sau 
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. 

 
Misiunea CIU la nivel național este de a susține o serie de inițiative educaționale destinate să integreze și să 
susțină diferite grupuri-țintă prin: 

 oferirea unui șir de programe și proiecte de burse pentru a promova excelența academică, educația 
digitală și o abordare modernă a procesului de studii; 

 acordarea suportului tinerilor vulnerabili prin oferirea oportunității de a obține studii care vor facilita 
integrarea lor în societate; 

 facilitarea plasării tinerilor în entităţi comerciale şi necomerciale; 

 pregătirea şi instruirea beneficiarilor pentru participarea la programe educaţionale; 

 facilitarea accesului beneficiarilor la comunicaţiile contemporane; 

 susţinerea instituţiilor şi organizaţiilor de educaţie şi învăţământ; 

 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, paginii de Facebook, 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. 

 

http://www.eac.md/
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Principalele evenimente şi activităţi de promovare: 
 
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; Săptămâna 
Educației Internaţionale 2017; Ceremoniile de decernare în cadrul programelor: “Burse pentru tinerii 
dezavantajați”, „Burse pentru Viitorul Tău!”, “Burse de Merit”, “Burse de Excelență pentru profesorii în IT”; 
Training pentru Coordonatorii Colţişoarelor Americane din Moldova.  
 
 
Granturi și programe: 
 

 Promovarea sistemului educaţional din SUA „EducationUSA Advising Services in post-Soviet 
Countries”, 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 Scholarship 
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 – Open Society Foundations 
(OSF), 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” – Open Society Foundation London 
www.opensocietyfoundations.org   

 Promovarea și susținerea învățământului superior peste hotare prin oferirea burselor complete și parțiale 
pentru studii la masterat și doctorat la Universitatea Central-Europeană din Budapesta, Ungaria care 
este oferită studenților și profesioniștilor moldoveni – Central European University, www.ceu.hu  

 Susținerea mobilității academice internaționale prin intermediul Civil Society Scholar Awards pentru a 
da posibilitatea studenților doctoranzi și cadrelor academice universitare șă acceseze resurse care 
îmbogățesc cercetarea social angajată și gândirea critică în tările lor de baștină sau din regiune – Open 
Society Foundations, www.opensocietyfoundations.org 

 Promovarea şi administrarea programului de burse pentru tinerii de etnie Romă pentru studii universitare 
sau medii de specialitate - Fundaţia ”Comemorare, Responsabilitate şi Viitor” precum şi Fondul de 
Educaţie pentru Romi, (grant ianuarie – iulie 2017)   www.romaeducationfund.hu  

 Facilitarea accesului tinerilor ce provin din familii social vulnerabile la educaţie în instituţiile de 
învăţământ superior şi asigurarea suportului informaţional necesar pentru integrarea acestor tineri în 
societate prin intermediul programului “Burse pentru Viitorul Tău!”– Banca Comercială „Moldova 
Agroindbank” SA www.maib.md   

 Susţinerea tinerilor din familiile social-vulnerabile din Moldova, în vederea facilitării accesului acestora 
la educaţie în instituţiile de învăţământ mediu de specialitate din ţară prin intermediul programului “Burse 
pentru Tineri Dezavantajați” – 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 țării” – Orange Moldova 
SA www.orange.md  şi Banca Comercială „Moldova Agroindbank” SA  www.maib.md  

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

 Susţinerea tinerilor profesori de informatică, care activează în instituţiile rurale din RM, astfel încât tinerii 
specialişti să beneficieze de susţinere la treapta iniţială din carieră prin intermediul programului “Burse 
de Excelență pentru profesori în IT” – Fundaţia Orange Moldova www.fundaţia.orange.md 

 Stimularea copiilor cu vârsta de 10-14 ani de a învăța limbajul de codare Scratch și de a folosi util timpul 
petrecut în fața computerelor prin intermediul programului “#SuperCoders” – Orange Moldova 
www.orange.md 

 
 
Activităţi în cadrul CIU: 
 

 Grupuri de conversație (săptămânal) 
            Facilitator: Rachel Rettaliata, Programul U.S. Fulbright/Licențiată în istorie și relații                   

internaționale, Universitatea din Maryland 

  

http://www.educationusa.state.gov/
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://www.ceu.hu/
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://www.romaeducationfund.hu/
http://www.maib.md/
http://www.fundatia.orange.md/
http://www.orange.md/
http://www.maib.md/
http://www.fundaţia.orange.md/
http://www.fundaţia.orange.md/
http://www.orange.md/
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 Prezentare cu tema: Oportunități de studii în SUA (nivelul licență), inclusiv turul CIU pentru un grup de 
liceeni din regiuni, participanți ai programului ACCESS (administrat de către Consiliile Americane) 

            Facilitator: Otilia Colac, Consultant educațional 

 Workshop la tema scrierii academice: Arta parafrazării  
            Invitat de onoare: Rachel Rettaliata, Programul U.S. Fulbright/Licențiată în istorie și  relații internaționale, 

Universitatea din Maryland 

 Sesiune informativă pentru studenții internaționali admiși la studii în cadrul universităților americane  
Invitați de onoare: Gavin Piercy, Ofițer pentru afaceri culturale/Ambasada SUA; David Jesse, 
Director/Consiliile Americane. 

 
 
Activităţi externe: 
 

 Participarea CIU în cardul sesiunii de informare: Studii peste hotare – Ia-ți bursa! – organizată de către 
NEXUS Moldova 
Invitați de onoare: Biroul pentru Relații cu Diaspora; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM; 
DAAD Moldova; Alianța Franceză; ERASMUS+ Moldova; CIU 
Locația: Summit Event Center 

 Prezentare prin Skype cu tema: TOEFL iBT: Structura și înregistrarea online, cu Colțișorul American din 
Bălți (pentru liceenii din Bălți) 
Facilitator: Otilia Colac, Consultant educațional 
Locația: virtuală (Colțișorul American din Bălți și CIU din Chișinău) 

 Participarea CIU în cardul sesiunii de informare: Studii peste hotare – Ia-ți bursa! – organizată de către 
NEXUS Moldova 
Invitați de onoare: Biroul pentru Relații cu Diaspora; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM; 
Consiliile Americane; DAAD Moldova; Alianța Franceză; ERASMUS+ Moldova; inclusiv CIU 
Locația: Casa de cultură din Ungheni 

 Oră de consultație online: sesiune prin Skype cu un student absolvent originar din Ungheni care la 
moment studiază la Universitatea Tehnică de Stat din Moscova 

 Oră de consultație online: sesiune prin Skype cu un student din regiuni 

 Oră de consultație online: sesiune prin Skype cu Colțișorul American din Ungheni, un licean din Ungheni 

 Donație de carte și mini-training pentru coordonatorul Colțișorului American din Ceadâr-Lunga 
Locația: Colțișorul American din Ceadâr-Lunga 

 Donație de carte pentru Colțișorul American din Bălți 
Locația: Colțișorul American din Bălți 

 Donație de carte și mini-training pentru coordonatorul Colțișorului American din Ungheni 
Locația: Colțișorul American din Ungheni 

 Oră de consultație online: sesiune prin Skype cu un student din regiuni (a doua sesiune virtuală) 

 Oră de consultație online: sesiune prin Skype cu un student absolvent originar din Ungheni care la 
moment studiază la Universitatea Tehnică de Stat din Moscova (a doua sesiune virtuală) 

 Oră de consultație online: sesiune prin Skype cu Colțișorul American din Ungheni, un licean din Ungheni 
(a treia sesiune virtuală) 

 Prezentare cu tema: Pregătește-te pentru success: oportunități de studii și programe de burse, în cadrul 
Târgului Limbilor Europene 2017 
Facilitator: Olga Rusu, Coordonator de programe, CIU 
Locația: Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO 

 Participarea CIU în cadrul Târgului Limbilor Europene 2017 
Locația: Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO 

 Prezentare cu tema: Studii în SUA: Procesul de aplicare la studii de licență, inclusiv prezentarea 
serviciilor și activităților CIU și distribuirea materialelor informative 
Locația: Colțișorul American din Ungheni 

 Prezentare cu tema: Studii în SUA: Procesul de aplicare la studii de licență, inclusiv prezentarea 
serviciilor și activităților CIU și distribuirea materialelor informative 
Locația: Colțișorul American din Bălți 

 Prezentare cu tema: Studii în SUA: Procesul de aplicare la studii de licență, inclusiv prezentarea 
serviciilor și activităților CIU și distribuirea materialelor informative 
Locația: Colțișorul American din Ceadâr-Lunga 

 Interviu televizat la tema serviciilor și activităților CIU, în cadrul programului 'Obiectiv Comun' al canalului 
de televiziune TVR Moldova 



Centrul de Informații Universitare/ Raport de activitate 2017 

 

 
 

 Prezentare cu tema: Studii în SUA: ciclul licență 
Locația: Liceul “V. Alecsandri” din Ungheni 

 Prezentare cu tema: Studii în SUA: ciclul licență 
Locația: Colțișorul American din Bălți 

 Ora de consultație online: sesiune prin Skype cu Colțișorul American din Ungheni, doi liceeni din 
Ungheni 

 
 
Evenimente majore: 
 
Săptămâna Educaţiei Internaţionale– 13-17 noiembrie 
 

 Prezentare cu tema: Pregătește-te pentru oportunități de studii de succes și programe de burse 
Locația: Academia de Studii Economice a Moldovei 

 Prezentare cu tema: Viza americană de student 
Invitat de onoare: Amy J. Reardon, Ofițer consular, Ambasada SUA 

 Prezentare cu tema: Aplicarea la universitățile americane: cum să alegi un program de studii de licență 
Invitat de onoare: Joe Tordella, Primsecretar pentru cultură si presă, Ambasada SUA 

 Prezentare cu tema: Cultura Amish în SUA 

 Invitat de onoare: Frances Murphy, PhD, Programul U.S. Fulbright / profesor la Universitatea din Ilinoisul 
de Est 
Prezentare cu tema: Avantajele studiilor în SUA 
Locația: Liceul “V. Alecsandri” din Ungheni 

 Prezentare cu tema: Oportunități de studii în SUA 
Invitați de onoare: Jonathan Wolfington, Ofițer pentru afaceri culturale/Ambasada SUA; Daniela Munca-
Aftenev, Președinte a Academiei de Inovare și Schimbare prin Educație; Olga Rusu, Coordonator de 
programe, CIU 
Locația: Biblioteca Municipală “B.P. Hașdeu” 

 Prezentare cu tema: Un rezumat al procesului de aplicare la studii de licență în SUA, inclusiv oferirea 
unei consultații individuale 
Locația: Colțișorul American din Ceadâr-Lunga 

 
 
Programe și proiecte realizate în 2017: 
 
 
1. “Servicii de consultanță EducationUSA în țările post-sovietice” 
          Finanţator: Departamentul de Stat al SUA prin intermediul Consiliilor Americane din Washington, SUA 
          Buget: 21,782.00 USD 
          Scop: furnizarea unei informaţii corecte, exhaustive, recente şi obiective despre alternativele de 
programe universitare sau post-universitare, complete şi incomplete, la colegiile şi universităţile americane.  
          Grupul țintă: elevi, studenți, profesori universitari, cercetători, conducători și profesioniști din RM. 
 
 
2. “Inițiative globale – Acțiuni Locale” 
          Finanţator: Open Society Foundation London 
          Buget: 19,990.00 USD 
          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, 3 granturi de până la 3.000 USD 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 8 proiecte. În urma evaluării dosarelor de către Comisia de 
Experţi Independenţi, au fost selectate 3 proiecte pentru a fi implementate. 
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3. “Programe regionale OSF” 
          Finanţator: Open Society Foundations 
          Buget: 21,165.00 USD 
          Scop: promovarea şi administrarea programelor de burse regionale (internaţionale) „NSP Scholarship 
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.  
          Grupul țintă: studenți, profesori universitari, cercetători, conducători și profesioniști din RM. 
 
 
4. “ Burse pentru studii de masterat și doctorat” 
          Finanţator Universitatea Central-Europeană 
          Buget: 2,000.00 EUR 
          Scop: susținerea mobilității academice internaționale pentru a da posibilitatea absolvenților universităților 
și profesioniștilor din diverse domenii de a obține o diplomă de masterat sau doctorat prin intermediul unei burse 
parțiale sau complete cu scopul explicit de a contribui la procesul de tranziție de la dictatură la democrație în 
țările din Europa Centrală, Europa de Est și Asia Centrală.  
          Grupul țintă: absolvenții universităților și profesioniștii din RM. 
 
 
5. “Program de Burse pentru tinerii de etnie Roma pentru studii universitare sau medii de specialitate”  
 Finanţator: Fundaţia ”Comemorare, Responsabilitate şi Viitor” și Fondul de Educaţie pentru Romi 
 Buget: 15,977.00 EUR  
            Perioada administrării: 1 ianuarie – 31 iulie 2017 

 Scop: susținere financiară pentru studenții 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, până la 10 procente din burse pot fi, oferite studenţilor care îşi fac studiile sau 
intenţionează să le facă în cadrul instituţiilor de învăţământ mediu de specialitate. 
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 atât profesionale cât 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 2017-2018 au fost depuse 35 de aplicaţii. 
 
 

6. “Burse de Merit – pentru cei mai buni studenţi ai ţării” 
 Finanţator: Orange Moldova şi Moldova Agroindbank  
 Buget: 900,000.00 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 câte 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 programe de studii integrate). 
            Grupul ţintă: tinerii cu o vârstă limită de până 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 învăţământ universitar din RM. 
 Rezultate: la concurs au aplicat 215 de studenţi de la 21 instituţii de învăţământ superior din ţară, iar în 
rezultatul atât a evaluării dosarelor de aplicare, cât şi a prestaţiei candidaţilor la a doua probă de selecție, de 
către Comisia de Experţi, au fost selectaţi 50 de finalişti de la 10 instituţii de învăţământ superior din ţară.  
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7. “Burse pentru Viitorul Tău!” 
 Finanţator: Moldova Agroindbank  
 Buget: 300,000.00 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, Culturii și Cercetării şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale 
din RM. 
În cadrul proiectului sunt oferite, în bază de concurs, 30 de burse anuale a câte 7000 MDL 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 atât din zonele urbane, cât şi din cele rurale. 
 Rezultate: în concurs au participat 85 de studenţi, din anii I, II şi III de studii, secţia zi, de la 12 instituţii 
de învăţământ superior din ţară. În urma evaluării dosarelor de către Comisia de Experţi, au fost selectaţi 37 de 
finalişti din cadrul a 9 instituţii universitare din RM, dintre care 7 burse câte 7000 MDL au fost oferite de un 
donator anonim. 

 

 
8. “Burse pentru tineri dezavantajați” 
 Finanţator: Fundaţia Orange Moldova 
 Buget: 1,385,000.00 MDL  
 Scop: susţinerea tinerilor din familii social-vulnerabile din Moldova, în vederea facilitării accesului 
acestora la educaţie, în instituţiile de învăţământ profesional-tehnice din ţară.  
 Parteneri: Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale 
din RM. 
Anual, în cadrul proiectului sunt oferite, în bază de concurs, până la 80 de burse a câte 12000 MDL fiecare, 
pentru acoperirea necesităţilor curente ale tinerilor, ce ţin de efectuarea studiilor (cazare, masă, rechizite ş.a.).  
            Grupul ţintă: tinerii absolvenţi ai gimnaziilor din Moldova, care sunt motivaţi să-şi urmeze studiile la 
instituții profesional-tehnice pentru a obţine o profesie ce le-ar asigura traiul pe viitor. 
 Rezultate: pentru concurs au fost depuse 207 de dosare de participare. În urma evaluării dosarelor de 
către Comisia de Experţi, au fost selectaţi 80 de finalişti, care își fac studiile în cadrul a 35 de instituții medii de 
specialitate din RM. 
 

9. “Burse de excelență pentru profesorii în IT” 
 Finanţator: Fundaţia Orange Moldova 
 Buget: 1,185,000.00 MDL 
 Scop: oferirea suportului tinerilor profesori de informatică, care activează în instituţiile rurale din RM, 
astfel încât tinerii specialişti să beneficieze de susţinere la treapta iniţială din carieră.  
 Parteneri: Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM. 
În cadrul proiectului sunt oferite, în bază de concurs, 25 de granturi a câte 25000 MDL fiecare şi a câte 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 învăţământ localizată în zonă rurală, inclusiv centru raional (cu 
excepţia mun. Chişinău şi Bălţi), cu vârsta limită până la 35 de ani inclusiv. 
 Rezultate: pentru concurs au fost depuse 52 de dosare de participare. În urma evaluării dosarelor de 
către Comisia de Experţi, au fost selectaţi 25 de finalişti, tineri profesori de informatică, care activează în 16 
regiuni ale RM.  
 

10. “Incluziune digitală rurală” 
 Finanţator: Fundaţia Orange Moldova 
 Buget: 895,735.00 MDL 
 Scop: incluziunea digitală a şcolilor din zonele rurale prin donarea echipamentului necesar pentru 
îmbunătăţirea procesului de studii.  
 Parteneri: Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării 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. 
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Rezultate: în cadrul proiectului au fost depuse 117 de dosare din partea instituţiilor preuniversitare, din 
35 de regiuni ale RM. Comisia de Experţi a selectat 20 de şcoli din 15 regiuni, cu un număr de beneficiari direcţi 
– 8.300 de elevi.  

 
 
11. „Orange #SuperCoders” - ateliere în Chișinău, Bălți și Cahul 
 Finanţator: Orange Moldova   
 Scop: facilitarea acesului copiilor de 10-14 ani la tehnologii informaționale prin organizarea de ateliere 
de codare și creare a jocurilor, seminare de securitate online pentru părinți. 
 Parteneri: Universitatea Tehnică a Moldovei, Colegiul Politehnic din Bălți, Universitatea de Stat “B. P. 
Hașdeu” din Cahul, Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal 
 Rezultate: pe parcursul anului 2017 au fost organizate ateliere în regiunile de nord și sud a țării, cu 
participarea a 60 de copii și 60 de părinți. 
 
 
12. Programul Național de Coding #SuperCoders și #SuperParents  
 Finanţator: Orange Moldova  
 Scop: facilitarea acesului copiilor de 10-14 ani la tehnologii informaționale prin organizarea de ateliere 
de codare și creare a jocurilor, seminare de securitate online pentru părinți. 
 Parteneri: Novateca, Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, Universitatea 
Tehnică a Moldovei 
 Rezultate: în 2017, circa 1500 de copii şi părinţi au participat la atelierele de coding și securitate online, 
organizate în 37 de biblioteci publice din ţară. 
 
 

Date statistice pentru anul 2017: 

Beneficiari 8573 

Vizitatori 2701 

Consultații individuale 1911 

Consultații telefonice 2641 

Mesaje electronice 8396 

Accesări pagina web 144862 

EAC e-List (membrii grupului) 3782 

Facebook (abonați) 5275 

LinkedIn (conexiuni) 638 

 




