


Centrul de Informații Universitare/ Raport de activitate 2020 

 

  
 

  
 CENTRUL DE INFORMAŢII UNIVERSITARE 

Raport de activitate 2020 
 
Adresa: str. A. Puşkin 16, mun.Chişinău, MD 2012, Republica Moldova 
Telefon/fax: (+373 22) 22 11 72, (+373 22) 22 11 67; mobil: (+373) 68220072 
Pagină web: www.eac.md 
Facebook: Centrul de Informații Universitare 
 
Angela MUŞET, director 
Larisa BÎRSĂ, contabil 
Olga RUSU, coordonator programe  
Otilia POJOGA, coordonator programe 
Irina OLARU, asistent proiecte 
Vitalie RUSSU, administrator de reţele 
Ala MIHAILOV, personal de sprijin  
 
Centrul de Informaţii Universitare (CIU) este o instituţie privată, înregistrată de către Ministerul Justiţiei al RM la 
data de 27.01.1999, 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 RM şi legislaţia în vigoare a RM, deținătoare a certificatului de utilitate publică nr.  
MD 000474. 
 
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 RM. 
 
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 din străinătate, 
informaţie accesibilă tuturor persoanelor care sunt interesate în programe educaţionale, training-uri sau 
cercetare în străinătate;  

 promovarea valorilor unei societăţi deschise, prin oferirea posibilităţii pentru studenţi, profesori 
universitari, cercetători, conducători şi profesionişti din RM, 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 de burse și proiecte educaționale 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. 
 
CIU şi-a propus realizarea acestor obiective prin următoarele activităţi: 

 consultaţii gratuite cu referire la procesul şi cerinţele de admitere la studii în străinătate; 

 administrarea testelor standardizate SAT și LSAT; 

 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, a paginii de Facebook și LinkedIn; 

 participarea la evenimente internaţionale de specialitate menite promovării relaţiilor educaţionale între 
Moldova şi alte ţări. 

 

http://www.eac.md/
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Programe și proiecte: 
 

 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 

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

 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 

 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 formare profesională” – Fundaţia Orange Moldova, www.fundatia.orange.md  

 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   

 Sporirea interesului elevilor pentru cariere din domeniile ştiinţei, tehnologiei şi ingineriei prin promovarea 
metodelor de instruire creative, colaborative, automotivante şi antreprenoriale, bazate pe proiecte, care 
integrează cunoştinţe şi abilităţi din diferite subiecte prin intermediul extinderii proiectului “Clasa 
Viitorului” – Fundaţia Orange Moldova, www.fundaţia.orange.md  

 Stimularea copiilor cu vârsta de 9-13 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 

 Susținerea tinerelor și femeilor prin educație digitală și antreprenorială prin crearea și dezvoltarea, în 
cadrul organizațiilor neguvernamentale din regiunile RM, a spațiului dedicat instruirii digitale și 
profesionale pentru participantele în proiect, cu vârsta între 18 și 45 de ani, astfel ca, în urma initiațivei, 
acestea să devină capabile să-și lanseze/administreze și promoveze o mică afacere, prin intermediul 
proiectului “Women’s Digital Center” - Fundaţia Orange Moldova, www.fundatia.orange.md  & Orange 
Moldova, www.orange.md și ATIC, în cadrul Proiectului Tekwill, susținut financiar de Agenția Statelor 
Unite pentru Dezvoltare Internațională și Suedia 

 Abilitarea elevilor instituțiilor de învățământ mediu de specialitate prin echiparea cu instrumentele 
necesare pentru orientarea în carieră, dar și informații esențiale privind importanța egalității de gen în 
viața publică și privată, precum și prevenirea și reacționarea la cazurile de violență în familie prin  
proiectului pilot “Gender Hub” – Misiunea OSCE în Republica Moldova, www.osce.org/mission-to-
moldova  
 

 
Activităţi în cadrul CIU: 
 

 Sesiune informativă online cu tema: Burse de studii la Universitatea Central-Europeană 

Facilitator: Zsuzsa Papp, ofițer de recrutare din cadrul CEU 

Locația: Centrul de Informații Universitare, Chișinău 

 Facebook live cu tema: Aplicarea la programul de granturi Civil Society Scholar Awards 

Facilitatori: Mariana Zubenschi, Doctorat în psihologie și Sergiu Musteață, Doctor în istorie, absolvenți 

CSSA 

Locația: Centrul de Informații Universitare, Chișinău 

 Facebook live: Ziua Ușilor Deschise: Lansarea ediției a III-a a proiectului Clasa Viitorului 

Facilitator: Angela Mușet, Directorul CIU 

Invitați: Igor Șarov, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Fundația Orange Moldova, Universitatea 

Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, parteneri ai proiectului 

Locația: Centrul Național de Inovații Digitale în Educație “Clasa Viitorului”, Chișinău 

 Facebook live: Extinderea proiectului Women Digital Center 

Invitați: Fundația Orange Moldova, partenerii proiectului 

Locația: Centrul de Informații Universitare, Chișinău 

http://www.opensocietyfoundations.org/
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://www.fundatia.orange.md/
http://www.maib.md/
http://www.fundaţia.orange.md/
http://www.orange.md/
http://www.fundatia.orange.md/
http://www.orange.md/
http://www.osce.org/mission-to-moldova
http://www.osce.org/mission-to-moldova
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 Facebook live cu tema: Burse de studii de licență la Universitatea Central-Europeană 

Facilitator: Zsuzsa Papp, ofițer de recrutare din cadrul CEU 

Locația: Centrul de Informații Universitare, Chișinău 

 Facebook live cu tema: Extragerea celor 3 instituții câștigătoare în tombola #SuperCoders 

Facilitatori: CIU, Orange Moldova 

Locația: Centrul de Informații Universitare, Chișinău 

 

 
Programe și proiecte realizate în 2020: 
 
1. Programe regionale OSF 
Finanţator: Open Society Foundations 
Buget: 22.990,00 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.  
Grup țintă: studenți, profesori universitari, cercetători, conducători și profesioniști din RM. 
 
2. Burse pentru studii de licență, masterat și doctorat 
Finanţator Universitatea Central-Europeană 
Buget: 2.000,00 EUR 
Scop: susținerea mobilității academice internaționale pentru a da posibilitatea absolvenților liceelor, 
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.  
Grup țintă: absolvenții liceelor, universităților și profesioniștii din RM. 
 
3. “Burse pentru Viitorul Tău!”, ediția VII 
Finanţator: Moldova Agroindbank 
Buget: 400.000,00 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  
În cadrul proiectului sunt oferite, în bază de concurs, 30 de burse anuale a câte 10.000 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 127 de studenţi, din anii I, II şi III de studii, secţia zi, de la 14 instituţii de 
învăţământ superior din ţară. În urma evaluării dosarelor de către Comisia de Experţi, au fost selectaţi 30 de 
finalişti din cadrul a 9 instituţii universitare din RM. Alte 6 burse adiționale, pentru studenții anului I, au fost oferite 
de un donator anonim, în memoria tatălui său. 

 
4. “Burse pentru formare profesională”, ediția X 
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-tehnic din ţară.  
Parteneri: Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale  
Anual, în cadrul proiectului sunt oferite, în bază de concurs, 80 de burse a câte 12.000 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 286 dosare de participare din cadrul a 52 instituții. În urma evaluării 
dosarelor de către Comisia de Experţi, au fost selectaţi 80 de finalişti, care își fac studiile în cadrul a 38 instituții 
medii de specialitate din 10 reiguni ale RM. 

5. “Clasa Viitorului –  Future Classroom Lab”, ediția III 
Finanţator: Fundaţia Orange Moldova 
Buget: 2.400.000,00 MDL 
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Scop: FCL are drept scop să mărească interesul elevilor de a urma cariere în domeniul științei, tehnologiei și 
ingineriei prin promovarea metodelor de formare antreprenoriale bazate pe proiect care sunt creative, 
colaborative și motivante și care integrează cunoștințele și abilitățile diferitor discipline, în special: știința, 
tehnologiile, ingineria, artele și matematica (STEAM). 
Parteneri: Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM 
Clasa Viitorului reprezintă o nouă abordare inspirațională a procesului educațional, unde, într-un spațiu deschis 
de formare, elevii și profesorii experimentează scenarii inovative de predare și de învățare folosind tehnologii 
digitale cu un impact transformativ: programarea, robotica, internetul lucrurilor (IoT), senzori, media digitală și 
echipamentul de producție. Instituțiile selectate beneficiază de seturi de echipament digital performant, inclusiv 
laptopuri, mobilier modern și elemente de decor specifice proiectului, servicii gratuite şi consultanţă de design, 
precum și cursuri acreditate gratuite de formare profesională continuă. 
Rezultate: în cadrul proiectului, au fost depuse 39 dosare de la instituții generale din RM, dintre care au fost 
selectate 11 licee din 10 regiuni, în care studiază 8460 elevi și activează 566 cadre didactice.  
 
În cadrul proiectului a fost dezvoltat și implementat un program de formare profesională continuă pentru 
profesori pe alfabetizare digitală și utilizarea echipamentelor digitale tipice Clasa Viitorului, care are drept scop 
dezvoltarea competențeleor digitale de bază ale cadrelor didactice din învățământul general şi aplicarea 
acestora în procesul de predare-învățare, precum și dezvoltarea de abilităţi practice de utilizare a 
echipamentelor digitale specifice Clasa Viitorului, care îi va ajuta ulterior să predea disciplinele STEAM - fizica, 
chimia, biologia, geografia și științele – în scenarii de lecţii interdisciplinare. Astfel, formatorii Centrului Național 
de Inovații Digitale în Educație “Clasa Viitorului” au instruit 3.828 cadre didactice de la toate treptele de 
învățământ general. 
 
6. Programul național de coding #SuperCoders, ediția V 
Finanţator: Orange Moldova  
Buget: 500.000,00 MDL 
Scop: facilitarea acesului copiilor de 9-13 ani la tehnologii informaționale prin organizarea de ateliere de codare 
și creare a jocurilor, animațiilor scurte prin care asamblează segmente logice și „dau viață” personajelor. Aceste 
acțiuni elementare sunt extrem de instructive, dezvoltă gândirea logică, creativitatea, precum și deprinderea de 
a lucra în echipă. În urma organizării unei tombole, 3 instituții au câștigat a câte un set de 5 laptopuri fiecare. 
Parteneri: 30 gimnazii și licee  
Rezultate: 600 de copii din 30 gimnazii și licee din zonele rurale au participat la atelierele de coding. 

7. Proiectul “Women’s Digital Center”, ediția 2020-2021 
Scop: educație digitală și antreprenorială pentru femeile şi tinerele din Republica Moldova 
I)  Finanţator: Fundaţia Orange Moldova 
Buget: 1.430.000,00 MDL 
Proiectul susține dezvoltarea și optimizarea, în cadrul a 3 ONG-uri plasate în regiunile RM, a spațiului creat, 
dedicat educației digitale pentru femei, denumit WDC, precum și fortificarea parteneriatului inițiat cu acești primi 
3 parteneri regionali – CONTACT-Cahul, FĂCLIA-Ungheni, CONSENS-Sîngerei – în vederea recrutării și a 
instruirii grupului țintă întru dezvoltarea abilităților de socializare și comunicare pe digital, dar și întru tranziția și 
adaptarea la viața profesională. 
Rezultate: Centrele digitale au primit granturi sub formă de resurse financiare, precum și seturi adiționale de 
echipamente digitale relevante activităţii educaţionale. Totodată, cursul de instruire a fost completat cu 2 noi 
module (pe digital). 
II) Finanţatori: Orange Moldova și ATIC, în cadrul Proiectului Tekwill, susținut financiar de Agenția Statelor 

Unite pentru Dezvoltare Internațională și Suedia 
Buget: 1.494.373,00 MDL 
Proiectul prevede extindere prin crearea, în cadrul organizațiilor neguvernamentale din regiuni, a noi centre 
digitale pentru femei, unde acestea să beneficieze gratuit de instruiri în domeniul digital şi antreprenorial, pentru 
ca ulterior să îşi poată lansa, administra și promova o mică afacere sau dezvolta abilităţi necesare şi relevante 
pe piaţa muncii. 
Rezultate: În concurs au fost depuse 9 dosare din partea ONG-urilor, localizate în 6 regiuni din țară. Pentru a 
obține finanțare în cadrul proiectului, Comisia de Experţi a selectat 2 organizații neguvernamentale. În cadrul 
ONG-urile selectate – AFA-Bălți și Tineretul Găgăuziei-Comrat – a fost amenajat spațiul dedicat educației 
digitale, respectiv, a fost inițiat procesul de instruire a femeilor și fetelor, care doresc să se lanseze în afaceri, 
prin dezvoltarea abilităților profesionale și a competențelor de utilizare a instrumentelor digitale. Centrele digitale 
au primit granturi sub formă de resurse financiare, precum și seturi de echipamente digitale relevante activităţii 
educaţionale.  
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Circa 600 de femei și tinere au beneficiat de instruirile în format offline și online, pe 4 module tematice: 
alfabetizarea digitală, inițiere în antreprenoriat, promovarea online a afacerii, aplicații utile și crearea de website 
– instruiri oferite în cadrul proiectului de cele 5 centre digitale active. 
 
8. Proiectul „Gender Hub”, ediția II 
Finanţator: Misiunea OSCE în Republica Moldova   
Buget: 3.000,00 EUR 
Scop: organizarea atelierelor pentru elevii instituțiilor de învățământ profesional-tehnic din țară, cu abordarea 
subiectelor ce țin de importanța egalității de gen în viața publică și privată, cu scopul de a spori nivelul lor de 
conștientizare în prevenirea și reacționarea la cazurile de violență în familie, precum și teme ce țin de securitatea 
în mediul virtual, dar și sfaturi utile privind scrierea unui CV de succes. 
Parteneri: Gender-Centru 
Rezultate: 125 de elevi din 3 regiuni ale țării au participat la ateliere. 
 
9. Campania națională „Conectăm profesorii”, aprilie 2020 
Finanţator: Orange Moldova   
Buget: 31.400,00 MDL 
Scop: susţinerea profesorilor din toate școlile primare, gimnazii și licee, atât publice, cât şi private, din toată 
țara, în situația de pandemie provocată de COVID-19, când prezența fizică a elevilor și a profesorilor în sălile 
de clasă a fost restricționată, iar procesul educațional s-a desfăşurat la distanță, prin Internet. 
Parteneri: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  
Rezultate: 9700 cadre didactice din 680 instituții de învățământ general din 32 regiuni ale țării au primit gratuit 
câte 50 GB trafic Internet mobil, valabil timp de două luni. 
 
 

Date statistice pentru anul 2020: 

Consultații (telefonice, în persoană) 7200 

Mesaje electronice 6600 

Accesări pagina web 26000 

Facebook (abonați) 6775 

LinkedIn (conexiuni) 800 

 




