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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 cât 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 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. 
 
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 
Învăţământului Internaţional 2016; 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 
Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă”; Universitatea de Stat “B.P. Hașdeu” din Cahul; Universitatea de 
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Stat din Comrat; Orange Lab în incinta Colegiului Politehnic din Bălți; Training pentru Coordonatorii Colţişoarelor 
Americane din Moldova.  
 
Granturi și programe: 

 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 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 anual)   www.romaeducationfund.hu  

 Facilitarea accesului tinerilor ce provin din familii social vulnerabile pentru a facilita accesul lor la 
educaţie în instituţiile de învăţământ superior şi asigurarea suportului informaţional necesar pentru 
integrarea acestor tineri în societate – Banca Comercială „Moldova Agroindbank” SA www.maib.md   

 Susţinerea tinerilor din instituţiile de tip internat din Moldova, în vederea facilitării accesului acestora la 
educaţie, în instituţiile de învăţământ 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 țării” – Orange Moldova 
SA www.orange.md  şi Banca Comercială „Moldova Agroindbank” SA  www.maib.md  

 Integrarea tehnologiilor informaţionale în sistemul de educaţie, promovarea utilizării tehnologiilor 
moderne în rândul studenţilor prin crearea zonelor moderne „Orange WiFi Cafe” în universităţile și 
colegiile cu profil IT 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 încât tinerii 
specialişti să beneficieze de susţinere la treapta iniţială din carieră – Fundaţia Orange Moldova 
www.fundaţia.orange.md 

 Stimularea copiilor cu vârsta de 10-14 ani de a învăța limbajul de codare și de a folosi util timpul petrecut 
în fața computerelor – Orange Moldova www.orange.md 

 
Activităţi în cadrul CIU: 

- Grupuri de Conversaţie (săptămânal) 
Facilitatori: Matt Salerno, Instructor / Albemarle County Schools (SUA); Tiffany Richards, Programul 
U.S. Fulbright; Rachel Rettaliata, Programul U.S. Fulbright 

- Prezentare cu tema: Black Hisotry Month: Origin, Significance, Evolution 
Invitaţi de onoare: Tiffany Richards & April Salerno, Programul U.S. Fulbright 

- Seminarul ACTIVATE: Games for Learning American English 
Facilitator: Nicholas Huzieff, Specialist în predarea limbii engleze (localizat în Bălți) 

- Workshop I cu tema: Structura TOEFL iBT și sfaturi pentru pregătire 
Facilitator: Nicholas Huzieff, Specialist în predarea limbii engleze (localizat  în Bălți) 

- Workshop II cu tema: Structura TOEFL iBT și sfaturi pentru pregătire 
Facilitatori: Nicholas Huzieff, Specialist în predarea limbii engleze (localizat în Bălți) și Dr. Diana Burke 
Huzieff, PhD în educație / Kenai Peninsula Borough School District 

- Sesiune informativă pentru studenții internaționali admiși la studii în cadrul universităților americane 
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Invitat de onoare: Jed Wolfington, Secţia relaţii publice/Ambasada SUA; David Jesse, Director/Consiliile 
Americane 

- Masă rotundă cu studenții moldoveni admiși la Universitatea Harvard, Universitatea Columbia și 
Universitatea New York din Abu Dhabi 
Participanți: Dragos Bugai/Universitatea Harvard; Gleb Vizitiv/Universitatea Columbia; Helene Armelle 
Theoval și Sorin Panfile/Universitatea New York din Abu Dhabi 

- Prezentare cu tema: Sfaturi pentru scrierea unui eseu de aplicare de succes  
Invitat de onoare: Katherine Scodova, Coordonator regional al consultanților educaționali pentru 
regiunile Europa și Euroasia 

- Sesiune de informare: Overview of EducationUSA Advising Training pentru cei 4 coordonatori ai 
Colțișoarelor Americane, inclusiv pentru stagiarul Centrului American de Resurse 
Facilitatori: Katherine Scodova, Coordonator regional al consultanților educaționali pentru regiunile 
Europa și Euroasia și Otilia Colac, Consultant educațional al CIU 

- Prezentare cu tema: Studii în SUA: Procesul de aplicare, burse academice și atletice, oportunități de 
muncă după absolvire/ Opțiune concretă: Universitatea Internațională Salem (statul Virginia de 
Vest/SUA) 
Invitat de onoare: Florin Marton, Director recrutare internațională/Universitatea Internațională Salem 

 
Activităţi externe: 

- Prezentare cu tema: Aplicarea la universitățile americane: dosarul pentru studii universitare, inclusiv 
prezentarea serviciilor și activităților CIU 
Locaţia: Liceul «C. Spataru» din Leova 

- Prezentare cu tema: Aplicarea la universitățile americane: dosarul pentru studii universitare, inclusiv 
prezentarea serviciilor și activităților CIU 
Locația: Liceul «D. Cantemir» din Cantemir 

- Proiect de activități externe: Promovarea studiilor în SUA realizat pentru 27 de licee din regiunile țării / 
Prezentare cu tema: Aplicarea la universitățile americane: dosarul pentru studii universitare, precum și 
prezentarea serviciilor și activităților CIU, inclusiv, distribuirea pachetelor informative de referință 
Locații: Liceele «Alecu Russo», «O. Ghibu» și «I.L. Caragiale» din Orhei; Liceele «Alexandru cel Bun» 
și «Ștefan cel Mare» din Rezina; Liceul «B.P. Hașdeu» din Olănești / Ștefan Vodă; Liceele «B.P. 
Hașdeu» și «Nr. 3» din Drochia; Liceul «A. Mateevici» din Zaim / Căușeni; Liceele «N. Casso» din 
Chișcăreni / Sângerei și «I. Creangă» din Căușeni și «M. Manole» din Sălcuța / Căușeni; Gimnaziul «D. 
Cantemir» din Pârlița / Fălești și Liceul «A. Mateevici» din Răuțel / Fălești; Liceele «D. Cantemir» din 
Mândrești / Telenești și «Pelinia» din Pelinia / Drochia și Gimnaziul «V. Cantemir» din Sofia / Drochia; 
Liceele «Cobani» din Cobani / Glodeni și «Balatina» din Balatina / Glodeni; Gimnaziul «Brătușeni» din 
Brătușeni / Edineț; Liceele «Tabani» din Tabani / Briceni & «Colicăuți» din Colicăuți / Briceni; Liceele 
«C. Stamati» din Ocnița și «Ocnița» din Ocnița; Liceele «D. Cantemir» din Râșcani și «Recea» din 
Recea / Râșcani; Liceul «Silvian Lucaci» din Costești / Râșcani 

- Prezentare cu tema: Plus valoarea educației în SUA, inclusiv cu tema Avantajele aplicării/studiilor la un 
Masterat în administrarea afacerilor (MBA) în cadrul evenimentului informativ dedicat Programului de 
Masterat MBA SEED Grant / Western NIS Enterprise Fund 
Facilitatori: WNISEF; Camera de Comerţ Americană din Moldova, Consultantul educațional al CIU, 
studenții și sbsolvenții programului 
Locația: Regency Hotel 

- Prezentare via Skype oferită studenților din regiuni 
- Prezentare cu tema: Aplicarea la universitățile americane: dosarul pentru studii universitare, precum și 

prezentarea serviciilor și activităților CIU, inclusiv consilierea unei absolvete FLEX din raionul Ungheni 
Locaţia: Colțișorul American din Ungheni 

- Ora de Consultație Online Lunară: Convorbire Skype cu Colțișorul American din Bălți, 3 liceeni din 
raionul Bălți  

- Donație de carte și mini-training: Resurse informaționale pentru Colțișorul American din Ungheni 
Locaţia: Colțișorul American din Ungheni 

- Donație de carte: Resurse informaționale pentru Colțișorul American din Bălți 
Locaţia: Colțișorul American din Bălți 

- Donație de carte și mini-training: Resurse informaționale pentru Colțișorul American din Ceadâr-Lunga  
Locaţia: Colțișorul American din Ceadâr-Lunga 

- Prezentare cu tema: Aplicarea la universitățile americane: dosarul pentru studii universitare, precum și 
prezentarea serviciilor și activităților CIU, inclusiv distribuirea pachetelor informative de referință  
Locații: Liceele «G.A. Gaydarji» și «N. Tretiakov» din Comrat 

- Prezentare cu tema: Aplicarea la universitățile americane: dosarul pentru studii universitare, precum și 
prezentarea serviciilor și activităților CIU, inclusiv distribuirea pachetelor informative de referință  
Locația: Gimnaziul «M. Viteazul» din Hâncești 
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- Prezentare cu tema: Aplicarea la universitățile americane: dosarul pentru studii universitare, precum și 
prezentarea serviciilor și activităților CIU, inclusiv distribuirea pachetelor informative de referință  
Locația: Colțișorul American din Ungheni 

- Prezentare cu tema: Aplicarea la universitățile americane: dosarul pentru studii universitare, precum și 
prezentarea serviciilor și activităților CIU, inclusiv distribuirea pachetelor informative de referință  
Locația: Liceul «Ioan Vodă» din Cahul 

 
Evenimente majore: 
Săptămâna Internaţională a Educaţiei – 14-18 noiembrie 
 

- Prezentare cu tema: Trei secrete pentru a lua tot ce e mai bun din experiența ta de studii internaționale  
Invitat de onoare: Joe Tordella, Primsecretar pentru cultură si presă, Ambasada SUA 

- Prezentare cu tema: Liberal Arts Colleges in the U.S. 
Invitat de onoare: Rachel Rettaliata, Programul U.S. Fulbright / Licențiată în istorie și relații 
internaționale, Universitatea din Maryland 

- Prezentare cu tema: Prezentările academice ca un atribut major de evaluare a cursurilor din cadrul 
educației superioare în SUA: strategiile și cele mai reușite practici  

- Invitat de onoare: Nathan W. Meyer, Specialist în pedarea limbii engleze / Masterat în limba engleză, 
Universitatea de Stat din California, East Bay 

- Prezentare cu tema: Viza americană de student – sesiune de întrebări și răspunsuri  
Invitat de onoare: Amy J. Reardon, Ofițer consular, Ambasada SUA 

- Prezentare cu tema: Particularitățile sistemului de învățământ superior din SUA  
Invitat de onoare: Dr. Martha Kuchar, Programul U.S. Fulbright / Profesor și membru al Catedrei de 
limbă engleză, Colegiul Roanoke 

 
Programe și proiecte realizate în 2016: 
 
1. “Inițiative globale – Acțiuni Locale” 
          Finanţator: Open Society Foundation London 
          Buget: 20,000.00 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. 
 
2. “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.  
          Grup țintă: studenți, profesori universitari, cercetători, conducători și profesioniști din RM. 
 
3. “ 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.  
          Grup țintă: absolvenții universităților și profesioniștii din RM. 
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4. “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: 26,041.00 EUR  

 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 2016-2017 au fost depuse 61 de aplicaţii iar în urma selecţiei – 37 au 
beneficiat de burse anuale. 
 
5. “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 ultimul an de studii din cadrul programelor de studii integrate). 
La concurs pot participa 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: în concurs au participat 266 de studenţi, de la 15 instituţii de învăţământ superior din ţară, 
iar în rezultatul atât a evaluării dosarelor de aplicare, cât şi a prestaţiei candidaţilor la un test de cultură generală, 
de către Comisia de Experţi, au fost selectaţi 50 de finalişti din cadrul a 9 instituţii universitare din RM.  
 
6. “Burse pentru Viitorul Tău!” 
 Finanţator: Moldova Agroindbank  
 Buget: 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, 30 de burse anuale a câte 6000 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 
atât din zonele urbane, cât şi din cele rurale. 
 Rezultate: în concurs au participat 97 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 8 instituţii universitare din RM.  
 
7. “Burse pentru tineri din instituţii de tip internat” 
 Finanţator: Fundaţia Orange Moldova 
 Buget: 1,385,000.00 MDL  
 Scop: susţinerea tinerilor din instituţiile de tip internat din Moldova, în vederea facilitării accesului 
acestora la educaţie, în instituţiile de învăţământ 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, până la 80 de burse a câte 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. 
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 Rezultate: pentru concurs au fost depuse 106 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. 

8. “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 al RM. 
În cadrul proiectului sunt oferite, în bază de concurs, 25 de granturi a câte 25000 lei 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 54 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 
raioane ale RM.  

9. “Incluziunea Digitală Rurală” 
 Finanţator: Fundaţia Orange Moldova 
 Buget: 900,000.00 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 95 de dosare din partea instituţiilor preuniversitare, din 
29 de regiuni ale RM. Comisia de Experţi a selectat 20 de şcoli cu un număr de beneficiari direcţi – 7.700 de 
elevi.  
 
10. “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: 2,400,000.00 MDL (3 universităţi – Universitatea de Stat din Cahul, Universitatea de Stat din 
Comrat și Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”) 
 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 2016 au fost lansate  „Orange WiFi Cafe” în incinta Universității de Stat 
din Comrat, Universității de Stat din Cahul și Universitații Pedagogice de Stat “Ion Creangă”. Rezultate: 
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 atât în scopuri educative cât şi de interes personal; 
promovarea muncii independente, inventivităţii şi a creativităţii. 
 
11. „Spații digitale Orange adaptate la cerințele moderne ale prezentului” 
 Finanţator: Fundaţia Orange Moldova  
 Buget: 1,800,000.00 MDL (Centrul de Excelență în Energetică și Electronică şi Colegiul Politehnic din 
Bălţi) 
 Scop: menţinerea şi asigurarea cu cele necesare, adiţionale cât şi accesorizarea cu elemente moderne 
de design, conform brand-ului nou al Orange Moldova, a 5 Orange WiFi Cafe din cadrul universităţilor: USM, 
UTM, USMF, ASEM şi UASM, inclusiv renovarea spaţiilor digitale Orange Lab în cadrul colegiilor: Colegiul 
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Politehnic din Chişinău şi Colegiul Politehnic din Bălţi pentru o bună şi eficientă funcţionare a acestora în 
continuare. 
 Parteneri: colegiile participante în cadrul proiectului 
 Rezultate: pe parcursul anului 2016 a fost lansat „Orange Lab” în incinta Colegiului Politehnic din Bălți 
și Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, care vine să asigure accesul la infrastructură modernă, 
expertiză profesională şi educaţie de calitate în domeniul tehnologiilor informaţionale, inclusiv au demarat 
procedurile de mentenanță și modernizare în cadrul a 5 spații Orange din universități și colegii. 
 
12. „Orange #SuperCoders” (proiect pilot) 
 Finanţator: Orange Moldova  
 Buget: 47,680.00 MDL  
 Scop: facilitarea acesului copiilor de 10-14 ani la tehnologii informaționale prin organizarea de ateliere 
de codare și creare a jocurilor. 
 Parteneri: Orange Wi-Fi Cafe din cadrul Universității Tehnice a Moldovei 
 Rezultate: pe parcursul anului 2016 a fost lansat atelierul pilot #SuperCoders pentru tinerii din Chișinău, 
cu posibila extindere și în alte regiuni ale țării. 
 
 
Date statistice pentru anul 2016:   

Beneficiari:     10198 
Vizitatori:     4296 
Consultaţii individuale:   3220 
Consultaţii telefonice:              3317 
Mesaje electronice:    2700 
Accesări pagina web:   117772 

  
 




