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Proiectele TEMPUS în Republica Moldova

Programul TEMPUS a reprezentat principalul instrument de asistenţă 
al Uniunii Europene pentru sprijinirea procesului de reformă la nivelul 
învăţământului superior în ţările din afara UE.

TEMPUS a scris istorie şi în Republica Moldova, fiind cel mai durabil program 
de susţinere a reformei învăţământului superior desfăşurat la nivel naţional.

Începând cu 1994, când Republica Moldova a aderat la Programul TEMPUS, 
peste 20 de instituţii de învăţământ superior din ţară au beneficiat de proiecte 
ce au avut drept scop modernizarea învăţământului superior - reforma 
curriculară, dezvoltarea guvernanţei universitare, consolidarea capacităţilor 
mediului universitar.

Graţie primelor proiecte Tempus implementate în Moldova, mediul academic 
a cunoscut obiectivele şi principiile Procesului de la Bologna. Pornind de 
la iniţiativa universităţilor şi cu susţinerea Ministerului Educaţiei, Republica 
Moldova a aderat în 2005 la acest Proces.

În perioada 2001–2016, universităţile au realizat peste 60 de proiecte 
TEMPUS, cu impact instituţional şi naţional, ce au iniţiat un şir de reforme 
importante:

 − Implementarea principiilor Procesului Bologna şi fortificarea celor 3 cicluri 
de studii – Licenţă, Masterat, Doctorat;
 −Consolidarea mecanismului naţional de asigurare a calităţii în învăţământul 
superior;
 −Dezvoltarea autonomiei universitare şi perfecţionarea sistemului de 
gestionare al universităţilor;
 − Perfecţionarea a peste 1000 de cadre didactice şi administrative prin 
intermediul mobilităţilor;
 −Armonizarea studiilor universitare cu necesităţile pieţei muncii prin 
crearea noilor masterate şi dezvoltarea parteneriatelor dintre mediul 
academic şi cel economic;
 − Întărirea componentei de învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea 
formării continue a cadrelor didactice.

Odată cu finalizarea programului, am editat această broşură ce prezintă 
proiectele TEMPUS implementate în Moldova şi totalizează rezultatele 
obţinute. Sperăm că veţi putea identifica exemple de bune practici care vă 
vor inspira la dezvoltarea noilor proiecte, mai ample şi mai ambiţioase. 
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Proiecte selectate în anul 1995

Modernizacion de la Facultad de Periodismo y Ciencias de la 
Comunicacion de la Universidad de Moldavia en Chisinau

Modernizarea Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării  
de la Universitatea de Stat din Moldova 

Durata proiectului 3 ani 

Impactul proiectului

 − Transferul învăţământului jurnalistic din cadrul USM de pe o platformă 
filologică pe una sociologică; Schimbarea profilului Facultăţii din 
filologic în sociologic;

 − Crearea de catedre noi, inclusiv Catedra de Comunicare;
 − Dotarea sălilor de curs şi laboratoarelor cu echipament performant;
 − Modernizarea curriculumului.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Coordonator local Universitatea de Stat din Moldova,
Victor MORARU, prof.moraru@gmail.com

Studiengang sozialwesen 
Perfecţionarea procesului de instruire în domeniul ştiinţelor sociale 

Durata proiectului 3 ani 

Impactul proiectului

 − Constituirea unui nou program de studii integrat şi a specialităţii „Asistenţă 
socială” (cu focusare pe pedagogie socială şi lucrul social);

 − Introducerea programului de studii şi a specialităţii „Asistenţă socială” în 
Nomenclatorul de profesii al Republicii Moldova;

 − Instruirea studenţilor şi cadrelor didactice prin mobilităţi academice şi 
formări locale; 

 − Dotarea bibliotecii universităţii cu literatură ştiinţifico-metodică şi a unui 
laborator cu echipament performant.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Coordonator local
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Valeriu CABAC, cabac.valeriu@usb.md,  
Galina PETCU, galina.petcu@cntm.md
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Proiecte selectate în anul 1997

Transfer of educational technology: Short cycle Degree 
Transferul tehnologiilor educaţionale pentru cursurile postuniversitare de scurtă durată 

Durata proiectului 3 ani 

Impactul proiectului

 − Crearea studiilor post-universitare de masterat la specialităţile Facultăţii 
„Calculatoare, Informatică şi Microelectronică”, UTM; 

 − Elaborarea a peste 28 de module de specialitate/ cursuri noi în electronică, 
informatică şi telecomunicaţii, reţele de calculatoare;

 − Instruirea a peste 40 de cadre didactice prin mobilităţi de perfecţionare.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Coordonator local Universitatea Tehnică a Moldovei, Teodor ŞIŞIANU

Agricultural University Restructuring in Moldova
Restructurarea Universităţii Agrare de Stat din Republica Moldova 

Durata proiectului 3 ani 

Impactul proiectului

 − Elaborarea unui model de restructurare şi dezvoltare a Universităţii Agrare 
de Stat din Moldova; 

 − Instruirea cadrelor didactice prin mobilităţi de perfecţionare;
 − Re-evaluarea programelor de studii pentru mai multe specialităţi, în 
conformitate cu necesităţile pieţei muncii;

 − Dotarea unei săli de studii cu echipament performant.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Coordonator local Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Victor ROŞCA, rosca@uasm.md

Proiecte selectate în anul 2001

Modernisation de la gestion de l’Université de Cahul 
Modernizarea gestiunii Universităţii de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Crearea Centrului de Resurse Informaţionale şi de Formare în cadrul 
Universităţii de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul;

 − Implementarea unui sistem de administrare şi formare a beneficiarilor şi de 
gestionare a serviciilor universitare centrale.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul

Coordonator local Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul, Ion ŞIŞCANU
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National training center for educational management 
Centrul naţional de perfecţionare în domeniul managementului educaţional 

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Elaborarea curriculumurilor de formare continuă/ recalificare profesională 
cu durata de 1010 ore; 

 − Editarea a 9 titluri de materiale didactice;
 − Instruirea a peste 250 de directori de şcoli; 
 − Crearea platformei online MICROC@MPUS şi dotarea unei săli de curs cu 
echipament performant;

 − Organizarea mobilităţilor academice pentru 43 de cadre didactice.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Coordonator local Universitatea de Stat din Moldova, 
Simion CAISÎN, caisin@iic.md

Accreditation and quality assessment  
of higher education in Moldova 

Acreditarea şi asigurarea calităţii în învăţământul superior din Moldova

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Realizarea studiului cu privire la acreditarea şi evaluarea calităţii în 
învăţământul superior din Moldova;

 − Elaborarea unui concept european de acreditare a instituţiilor de 
învăţământ superior;

 − Elaborarea unor amendamente în legislaţia existentă în domeniul acreditării 
şi implementarea sistemelor de acreditare revizuite;

 − Crearea Centrelor de Mobilitate Studenţească Internaţională la universităţile 
partenere din Moldova. 

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova
Academia de Studii Economice a Moldovei 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
Universitatea Tehnică a Moldovei

Coordonator local Universitatea de Stat din Moldova,
Petru GAUGAŞ, gaugas@usm.md
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Creation d’un reseau national  
de formation continue multidiscipline 

Crearea reţelei naţionale de formare continuă pluridisciplinare în Republica Moldova 

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Instruirea a 30 de cadre pentru activităţi didactice în formarea continuă;
 − Crearea a 5 module de formare continuă – Managementul calităţii, 
Managementul Industrial, Marketing industrial, Noi tehnologii pedagogice cu 
utilizarea TI şi Mentenanţa industrială; 

 − Crearea Reţelei Naţionale de Formare Continuă (RENFOC) cu centre de 
acces la UTM, Colegiul Industrial din Bălţi, Colegiul de Construcţii din 
Hânceşti şi Universitatea „B. P. Haşdeu” din Cahul; 

 − Dotarea centrului RENFOC cu echipament modern.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Coordonator local Universitatea Tehnică a Moldovei, 
Valentin AMARIEI, v_amariei@yahoo.com

Proiecte selectate în anul 2002

Creation d’un master droit et gestion  
de la vigne du vin au sein de l’Universite Nationale de Moldova 

Crearea unui masterat în drept şi gestionarea vinului  
în cadrul Universităţii de Stat din Moldova

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Crearea programului de masterat Drept şi gestiunea viţei de vie şi a vinului şi 
a unui Centru de cercetare în domeniu; 

 − Elaborarea cursurilor Contracte Comerciale Internaţionale şi Introducere în 
Specialitate;

 − Crearea unui fond documentar şi a unui centru de documentare în 
domeniul gestiunii viilor şi vinului;

 − Mobilităţi de formare în întreprinderi vitivinicole franceze şi spaniole 
pentru 18 masteranzi;

 − Instruirea cadrelor didactice prin mobilităţi de perfecţionare;
 − Dotarea sălilor de curs cu echipament performant;
 − Implicarea cadrelor didactice în elaborarea noilor acte legislative.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Coordonator local Universitatea de Stat din Moldova, 
Violeta COJOCARU, violetacojocaru@yahoo.fr 
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Promoting entrepreneurial activities and technology transfer  
in the system of higher education in the Republic of Moldova 

Promovarea activităţilor antreprenoriale şi transferul tehnologic  
în sistemul învăţământului superior din Republica Moldova

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Crearea la USM a Centrului de Transfer Tehnologic şi Promovarea Activităţilor 
Antreprenoriale şi transformarea ulterioară a acestuia în subdiviziune 
structurală universitară;

 − Organizarea unui Incubator Academic de Afaceri la ASEM; 
 − Crearea Centrului de Inovare şi Transfer Tehnologic în Domeniul Agroalimentar;
 − Elaborarea cursurilor de iniţiere în afaceri pentru studenţii şi cadrele 
didactice tinere;

 − Participarea la reformarea învăţământului superior în vederea pregătirii 
studenţilor în domeniul iniţierii în afaceri; 

 − Instruirea studenţilor şi cadrelor didactice prin mobilităţi academice;
 − Semnarea acordurilor de colaborare cu unele companii din Moldova.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova
Academia de Studii Economice a Moldovei

Coordonator local Universitatea de Stat din Moldova,
Petru GAUGAŞ, gaugas@usm.md

Master en qualité et sécurité des aliments 
Masterat în calitatea şi securitatea alimentării 

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Crearea programelor de master „Calitatea şi Securitatea Produselor 
Alimentare” şi „Managementul Viti-vinicol” la Facultatea de Tehnologie şi 
Management în Industria Alimentară a UTM şi lansarea ulterioară a acestuia 
cu suportul Ambasadei Franţei;

 − Elaborarea în comun a planului de studii şi a programelor disciplinelor de 
către personalul universitar din Moldova şi cadre didactice din universităţile 
partenere din UE;

 − Mobilităţi de stagii pentru studenţi şi de perfecţionare pentru cadre 
didactice.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova

Coordonator local Universitatea Tehnică a Moldovei, Jorj CIUMAC, jciumac@yahoo.fr
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Strengthening international relations offices 
Fortificarea oficiilor pentru relaţii internaţionale

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Restructurarea managementului DCI la universităţile partenere;
 − Mobilităţi pentru personalul departamentelor de cooperare internaţională;
 − Elaborarea unui ghid privind funcţionarea şi managementul DCI;
 − Dotarea cu echipament performant a Departamentelor de cooperare 
internaţională de la UASM, UTM şi USMF.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”

Coordonator local Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Victor ROŞCA, rosca@uasm.md

Proiecte selectate în anul 2003

MSc Programme in environment and clean technologies 
Program de masterat în domeniul mediului şi al tehnologiilor curate

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Lansarea la UTM a programului inter-facultativ de masterat postuniversitar 
„Mediul şi tehnologii curate”; 

 − Generarea ulterioară a altor două programe de master: „Energie şi mediu” 
şi „Managementul sistemelor de inginerie sanitară şi protecţia mediului”, a 
programului de doctorat „Surse regenerabile de energie”;

 − Elaborarea planului de studii şi a programele disciplinelor de o echipă 
formată din cadre de la UTM, USM, KTH (Suedia), Institutul Energetic din 
Berlin şi Ministerul Mediului; publicarea a 6 suporturi de curs;

 − Realizarea modulelor de formare a profesorilor din universităţi;
 − Mobilităţi de stagii de practică în Suedia şi Germania pentru realizarea 
tezelor de master pentru 19 studenţi;

 − Susţinerea a 18 teze de master într-o comisie mixtă internaţională, inclusiv 
6 în limba engleză; 

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei

Coordonator local Universitatea Tehnică a Moldovei,  
Petru TODOS, todospetru@yahoo.fr
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Education in geographic information technology 
Program educaţional pentru tehnologiile informaţionale în geografie

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Elaborarea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice pentru 
pregătirea cadrelor inginereşti la specialitatea „Geodezie, topografie şi 
cartografie”;

 − Crearea şi dotarea cu echipament şi Software de specialitate a Centrului 
Naţional de instruire–cercetare în domeniul Sistemelor Informatice Geografice 
(CENSIG);

 − Instruirea cadrelor didactice prin mobilităţi academice;
 − Organizarea, în comun cu Agenţia Naţională Relaţii Funciare şi Cadastru, a 
Simpozionului Internaţional „Crearea infrastructurii de date geospaţiale la 
nivel naţional şi internaţional”.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Coordonator local Universitatea Tehnică a Moldovei,  
Vasile GRAMA, gramavasile@yahoo.com

National standards for livelong learning 
Standarde naţionale pentru învăţământul continuu 

Durata proiectului 1 an

Impactul proiectului

 − Elaborarea şi implementarea programelor-model de formare profesională 
continuă la 20 de calificări profesionale;

 − Contribuţie la elaborarea Hotărârii de Guvern Nr.1224 din 09.11.2004 cu 
privire la organizarea formării profesionale continue;

 − Elaborarea Normelor metodologice de elaborare şi aplicare a standardelor 
Programelor de formare profesională continuă;

 − Dotarea unui centru de calcul cu echipament performant;
 − Mobilităţi pentru 27 de cadre didactice.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Coordonator local Universitatea de Stat din Moldova, Simion CAISÎN, caisin@iic.md
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Proiecte selectate în anul 2004

Service d’orientation&placement des etudiants 
Serviciul de orientare şi plasare a studenţilor

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Crearea la UTM a Centrului Universitar de informare, orientare profesională 
şi plasare în câmpul muncii a studenţilor şi la USM a Centrului de Ghidare în 
Carieră şi dotarea cu echipament performant;

 − Crearea unei reţele de cca 500 de întreprinderi privind organizarea stagiilor 
de practică şi angajarea în câmpul muncii a studenţilor;

 − Crearea unei baze de date pentru plasarea în câmpul muncii, în comun cu 
Agenţia Naţională pentru Plasarea Forţei de muncă;

 − Instruirea cadrelor didactice prin mobilităţi de perfecţionare.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei

Coordonator local Universitatea de Stat din Moldova, 
Ludmila ZBANŢ, izbant@yahoo.fr

Scenarios d’adaptation du processus de Bologne  
a l’enseignement superieur Moldave

Scenariul de adaptare a Procesului de la Bologna în învăţământul superior din Moldova 

Durata proiectului  − 1 an

Impactul proiectului

 − Instruirea cadrelor didactice prin mobilităţi de perfecţionare;
 − Elaborarea propunerilor privind modernizarea învăţământului superior 
în conformitate cu principiile fundamentale ale Procesului de la Bologna, 
considerate ulterior de către Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului 
la formularea liniilor strategice şi planurilor generale de acţiune privind 
ajustarea învăţământului universitar din Republica Moldova la cerinţele 
Procesului de la Bologna;

 − Publicarea rezultatelor în 14 lucrări şi prezentarea acestora la conferinţe 
naţionale şi internaţionale.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat din Comrat, 
Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul,
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Coordonator local Universitatea Tehnică a Moldovei, 
Ion BOSTAN, Petru TODOS, todospetru@yahoo.fr
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Problem based medical education for Moldova 
Educaţia în medicină bazată pe preocupări pentru Moldova 

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Introducerea, în procesul de studii a 4 discipline preclinice, a instruirii 
bazată pe analiza problemei/cazului şi tehnicilor interactive de studii; 

 − Publicarea a 6 culegeri de probleme, un ghid şi 2 manuale;
 − Mobilităţi pentru cadre didactice; 
 − Crearea centrului “Medicină virtuală” în componenţa bibliotecii universitare;
 − Introducerea chestionarelor de evaluare a procesului de studii de către 
profesori şi studenţi.

Instituţii beneficiare 
din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”

Coordonator local Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”,
Victor VOVC, vvovc@usmf.md

Transferring of EU assessment experience to Moldova’s universities 
Transferul experienţei de evaluare a universităţilor din UE către universităţile din Moldova

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Identificarea bunelor practici şi a resurselor de evaluare în universităţile UE;
 − Stabilirea şi diseminarea, în rândul universităţilor partenere şi a Minsterului 
Educaţiei din Moldova, a unui set de recomandări privind modalitatea de 
evaluare a studenţilor;

 − Instruirea cadrelor didactice prin mobilităţi de perfecţionare;
 − Publicarea volumului „Evaluarea studenţilor în contextul Procesului de la 
Bologna”.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” , Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi, Institutul de Formare Continuă, Universitatea de Stat din Tiraspol

Coordonator local Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 
Mihail GROSU, grosump@yahoo.com

E-learning in service teacher training in Moldova 
Învăţământul on-line în perfecţionarea profesorilor în Moldova

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Elaborarea şi implementarea curriculumului de formare continuă; 
 − Implementarea metodologiei de predare/ învăţare pe platforma online 
MICROC@MPUS;

 − Publicarea a 2 titluri de materiale didactice;
 − Perfecţionarea şi certificarea a cca 250 de profesori;
 − Dotarea unei săli cu echipament performant;
 − Mobilităţi pentru 41 de cadre didactice.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Institutul de Formare Continuă, Universitatea de Stat din Moldova, 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Coordonator local Institutul de Formare Continuă,
Simion CAISÎN, caisin@iic.md
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Proiecte selectate în anul 2005

Implantation système institutionnel gestion  
assurance interne qualité formation dans l’ES-MD 

Implementarea sistemului instituţional de gestionare a asigurării interne a calităţii pregătirii 
cardelor în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Instruirea cadrelor didactice în domeniul metodologiei şi procedurilor de 
asigurare a calităţii interne; 

 − Introducerea unui sistem experimental de evaluare internă a calităţii în 
toate universităţile din Moldova; 

 − Elaborarea propunerilor de implementare a procedurilor de asigurare 
internă a calităţii prin intermediul unei Charte Naţionale;

 − Crearea şi echiparea departamentelor de management a calităţii în 
universităţile partenere din Moldova; 

 − Publicarea volumului „Criterii, indicatori şi proceduri de evaluare a programelor 
de studii în învăţământul superior ciclul unu – studii licenţă, ciclul doi - studii 
master”.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei 
Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Universitatea de Stat din Moldova
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Coordonator local Universitatea Tehnică a Moldovei, 
Petru TODOS, todospetru@yahoo.fr

Developing standards  
for post-graduate education at Moldovan Universities 

Elaborarea standardelor pentru învăţământul postuniversitar la universităţile din Moldova

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Elaborarea competenţelor generice şi specifice pentru domeniul de studiu 
Ştiinţe ale Educaţiei, specialitatea Psihopedagogie;

 − Elaborarea propunerilor de standarde educaţionale în învăţământul post-
universitar în baza modelului european şi recomandarea unui plan de 
implementare în instituţiile de instruire post-universitară;

 − Elaborarea şi publicarea a 3 lucrări în baza rezultatelor proiectului;
 − Mobilităţi pentru personalul implicat în proiect.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Tehnică a Moldovei, 
Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul, 
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Coordonator local Universitatea de Stat din Tiraspol, 
Gheorghe CUCIUREANU, cuciur_sctd@yahoo.com
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The development of a Quality System  
within selected Universities in Moldova

Elaborarea unui sistem de asigurare a calităţii  
în cadrul unor universităţi selectate din Moldova

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Elaborarea unui concept de funcţionare a sistemului de asigurare a calităţii 
aplicabil pentru instituţiile partenere din Republica Moldova;

 − Auto-evaluarea programelor de studii-pilot în fiecare din instituţiile 
partenere;

 − Mobilităţi pentru personalul imlicat în proiect;
 − Îmbunătăţirea infrastructurii de comunicare în instituţiile partenere 
beneficiare.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare” 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 
Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Universitatea de Stat din Moldova 
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Coordonator local Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, 
Andrei GUŞTIUC, agustiuc@yahoo.com

Proiecte selectate în anul 2006

Quality assurance in implementing Bologna objectives 
Asigurarea calităţii în implementarea obiectivelor Bologna

Durata proiectului 1 an

Impactul proiectului

 − Studierea şi elaborarea recomandărilor privind practicile de implementare 
a obiectivelor Procesului de la Bologna pe baza exemplelor altor ţări; 

 − Elaborarea unui model pentru asigurarea internă a calităţii, bazat pe 
transparenţă şi prezentarea documentului Ministerului Educaţiei;

 − Instruirea cadrelor didactice şi a factorilor de decizie din instituţiile 
partenere;

 − Elaborarea recomandărilor de asigurare a calităţii în implementarea 
obiectivelor Procesului de la Bologna.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 
Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul 
Institutul de Stat de Instruire Continuă
Universitatea de Stat din Tiraspol
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Coordonator local Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 
Mihail GROSU, grosump@yahoo.com
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Exchange of experience in Qualification framework in Moldova  
in conformity with Bologna process 

Schimb de experienţă în domeniul Cadrului Calificărilor din Moldova  
conform procesului de la Bologna

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Formarea cadrelor didactice din universităţile partenere în domeniul 
principiilor procesului de la Bologna, în special în domeniul cadrului 
calificărilor; 

 − Elaborarea şi publicarea lucrării Cadrul Naţional al Calificărilor din perspectiva 
învăţării pe parcursul întregii vieţi;

 − Organizarea de seminare şi ateliere de lucru pentru instruire şi diseminarea 
informaţiei cu privire la conceptele noi cu privire la învăţarea pe parcursul 
vieţii.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Institutul de Formare Continuă
Universitatea de Stat din Moldova
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Coordonator local Institutul de Formare Continuă, Simion CAISÎN, caisin@iic.md

Access to University for VI people 
Accesul persoanelor nevăzătoare la studii universitare 

Durata proiectului 1 an

Impactul proiectului

 − Evaluarea situaţiei privind accesul persoanelor nevăzătoare la studii 
universitare în Republica Moldova;

 − Instruirea cadrelor didactice prin mobilităţi de perfecţionare; 
 − Elaborarea şi implementarea formularelor de evaluare a necesităţilor 
studenţilor orbi.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Societatea Orbilor din Moldova
Universitatea de Stat din Moldova

Coordonator local Societatea Orbilor din Moldova, 
Dumitru SCLIFOS, dcasom@chmoldpac.md

Child rights education development – Moldova and Serbia 
Dezvoltarea educaţiei drepturilor copilului în Moldova şi Serbia

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Lansarea programului de masterat “Studii ale copilăriei şi drepturile 
copilului”;

 − Instruirea cadrelor didactice prin mobilităţi de perfecţionare;
 − Mobilităţi de stagii pentru studenţi.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

 − Universitatea de Stat din Moldova

Coordonator local Universitatea de Stat din Moldova, 
Maria BULGARU, bulgaru@usm.md, bulgaru@mcc.md
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Support to the creation and activities  
of National Teams of Bologna Promoters

Suport în crearea reţelei naţionale de promotori ai procesului Bologna

Durata proiectului 1 an

Impactul proiectului

 − Crearea Centrului inter-universitar de promotori ai Procesului de la Bologna; 
 − Elaborarea şi publicarea culegerii de documente şi materiale Procesul de la 
Bologna: experienţă naţională şi internaţională;

 − Organizarea unei conferinţe cu participarea a 90 de reprezentanţi ai 
mediului academic.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Institutul de Formare Continuă, Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Coordonator local Institutul de Formare Continuă, 
Simion CAISÎN, caisin@iic.md

Developing the ICT capable schools in Moldova 
Dezvoltarea şcolilor TIC capabile în Moldova 

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Elaborarea a 3 curriculumuri de formare continuă (două de perfecţionare 
şi unul de recalificare profesională); 

 − Elaborarea şi implementarea unei metodologii de predare/ învăţare on-line 
pe platforma MOODLE;

 − Editarea a 9 titluri de materiale didactice;
 − Certificarea, perfecţionarea şi recalificarea a peste 1150 de profesori din 40 
de şcoli pilot din întreaga ţară;

 − Instruirea cadrelor didactice prin mobilităţi de perfecţionare;
 − Dotarea sălilor de curs cu echipament performant;
 − Mărirea scorului de realizare a testelor de bază la matematică şi limba 
română de către elevii claselor a IX-a şi a XI-a din şcolile pilot de la 22,8% 
la 60,7% (matematică), de la 47,7% la 60,2% (l. română).

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Institutul de Formare Continuă, Universitatea de Stat din Tiraspol
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Coordonator local Institutul de Formare Continuă, 
Simion CAISÎN, caisin@iic.md



15

Formation en doctorat de recherche; ecole doctorale 
Formarea doctoratului în cercetare: studii de doctorat

Durata proiectului 1 an

Impactul proiectului

 − Analiza experienţei europene şi elaborarea recomandărilor pentru 
reorganizarea instruirii doctorale în Republica Moldova;

 − Crearea structurilor de organizare a şcolilor doctorale în universităţile 
partenere din Moldova;

 − Contribuţie la elaborarea Regulamentului privind organizarea studiilor 
superioare de doctorat, ciclul III; 

 − Publicarea lucrării “Studii Doctorale. Experienţă şi Perspective Europene”.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei 
Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Universitatea de Stat din Moldova
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

Coordonator local Universitatea Tehnică a Moldovei, 
Ion BOSTAN, Petru TODOS, todospetru@yahoo.fr

Master studies in European Integration and Neighbourhood Policy 
Studii de masterat în Integrarea Europeană şi Politica de Vecinătate

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Crearea şi acreditarea programului de masterat „Integrarea Europeană şi 
Politica de Vecinătate”;

 − Adaptarea cursurilor şi a metodologiei de predare a programului de 
masterat la standarde europene;

 − Crearea Centrului de Studii în Integrare Europeană – CSIE la ASEM.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul

Coordonator local Academia de Studii Economice a Moldovei,  
Olesea SÎRBU, oleseasarbu@gmail.com.

New curricula in real estate economics 
Plan de studii nou în domeniul economiei imobilului

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Crearea programului de masterat „Economia Afacerilor Imobiliare” şi 
elaborarea a 14 cursuri noi pentru acest program; 

 − Revizuirea curriculumului în domeniul “Administrării businessului”, ciclul I;
 − Introducerea de noi cursuri de studii în planurile de studii la licenţă; 
 − Publicarea a 10 manuale;
 − Crearea Centrului de Economie a Imobilului;
 − Instruirea cadrelor didactice prin mobilităţi de perfecţionare.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat din Comrat

Coordonator local Universitatea Tehnică a Moldovei, 
Nicolae ŢURCANU, tsurcanu_emc@yahoo.com
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Proiecte selectate în anul 2008

Développement de partenariats avec les entreprises en Moldavie 
Dezvoltarea parteneriatelor cu întreprinderile din Republica Moldova

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului 

 − Modificarea şi adaptarea planurilor şi programelor de studii pentru Licenţă 
şi Masterat conform cerinţelor pieţei muncii;

 − Crearea Centrelor de formare continuă şi Centrelor de antreprenoriat şi incubare 
a întreprinderilor de tip start-up în cadrul universităţilor partenere locale; 

 − Inaugurarea Centrului de transfer tehnologic pentru industria laptelui şi a cărnii 
la Universitatea Tehnică a Moldovei;

 − Publicarea studiului Dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderile din Moldova 
- bune practici şi a altor 24 de lucrări tematice;

 − Semnarea a zeci de acorduri de colaborare cu întreprinderile de resort;
 − Elaborarea a peste 10 regulamente, acte normative şi ghiduri referitoare la 
plasarea studenţilor în câmpul muncii, planificarea carierei etc. 

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei 
Universitatea de Stat din Moldova 
Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitatea de Stat din Comrat 
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Coordonator local Universitatea Tehnică a Moldovei, 
Petru TODOS, todospetru@yahoo.fr

Educational centers’ network  
on modern technologies of local governing 

Reţea de centre educaţionale în domeniul tehnologiilor moderne pentru autorităţile locale

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Inaugurarea Centrului de recalificare a personalului administrativ al autorităţilor 
locale şi regionale de stat la Universitatea din Comrat;

 − Elaborarea unui program de studii pentru recalificarea personalului 
administraţiei locale şi a 20 de module accesibile online;

 − Instruirea personalului centrului prin mobilităţi de perfecţionare;
 − Semnarea acordurilor de colaborare cu autorităţile publice locale din 
oraşul Comrat în vederea recalificării angajaţilor acestora.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea de Stat din Comrat 

Coordonator local Universitatea de Stat din Comrat, 
Ludmila FEDOTOVA, fedotovar@mail.ru
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Towards research and entrepreneurial university models  
in the Russian, Ukrainian and Moldavian Higher Education 

Spre cercetare şi modele de universitate antreprenorială  
 în învăţământul superior din Rusia, Ucraina şi Moldova

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Crearea Biroului de Proprietate Intelectuală şi a Biroului de Cooperare 
Internaţională în Cercetare şi Inovare la Universitatea de Stat din Moldova;

 − Implicarea personalului birourilor create în elaborarea Strategiei Naţionale 
de Proprietate Intelectuală pentru anii 2012-2020;

 − La solicitarea AGEPI, Biroul de Proprietate Intelectuală a fost acceptat drept 
librărie oficială a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală;

 − Propunerea unor amendamente la Regulamentul cu privire la evaluarea 
obiectelor de proprietate intelectuală;

 − Semnarea acordurilor de colaborare cu AGEPI în domeniul protejării 
proprietăţii intelectuale;

 − Instruirea cadrelor didactice prin mobilităţi de perfecţionare;
 − Introducerea modulelor ce ţin de domeniul proprietăţii intelectuale în 
programele de studii universitare.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Coordonator local Universitatea de Stat din Moldova, Petru GAUGAŞ, gaugaş@usm.md

Création de 4 “Ecoles hôtelières supérieures d’application”
 Crearea a patru şcoli superioare de aplicaţie în domeniul hotelier

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Elaborarea a 7 curriculumuri, dintre care 5 pentru învăţământul secundar şi 
2 pentru învăţământul superior (Licenţă şi Masterat);

 − Lansarea cursului de Masterat în Gestiunea Hotelieră;
 − Dotarea bibliotecilor şi sălilor de curs cu literatură şi echipament 
performant;

 − Elaborarea şi publicarea materialelor didactice şi pedagogice;
 − Semnarea contractelor de colaborare cu diferiţi agenţi economici din 
turism şi industria hotelieră;

 − Instruirea cadrelor didactice prin mobilităţi de perfecţionare;
 − Crearea Şcolii Superioare de Aplicaţie în domeniul hotelier în cadrul Academiei 
de Studii Economice a Moldovei.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Academia de Studii Economice a Moldovei 
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Coordonator local Academia de Studii Economice a Moldovei, 
Elena TURCOV, turcova@ase.md
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Improvement of education on environmental management 
Îmbunătăţirea studiilor în managementul mediului

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Elaborarea planului de învăţământ „Managementul mediului”, ciclul II;
 − Elaborarea şi publicarea a cinci lucrări didactice destinate cursurilor 
programului de studiu;

 − Dotarea sălilor de curs şi laboratoarelor cu echipament performant;
 − Instruirea cadrelor didactice prin mobilităţi de perfecţionare;
 − Instituirea învăţământului la distanţă pentru masteranzii de la specialitatea 
Managementul mediului.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Coordonator local Universitatea de Stat din Moldova, 
Lazăr CHIRICĂ, lazarchirica@yahoo.com

Modernisation et développement de cours professionnalisés 
Modernizarea şi elaborarea cursurilor profesionale

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Actualizarea şi ajustarea planurilor de studii la Licenţă şi Masterat ale 
instituţiilor partenere pentru aplicarea conceptului de diplomă dublă;

 − Mobilităţi de studii în Franţa pentru studenţi şi obţinerea primelor diplome 
duble;

 − Dotarea sălilor de curs şi laboratoarelor cu echipament performant.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Coordonator local Academia de Studii Economice a Moldovei, 
Corneliu GUŢU, agutu@ase.md; cgutu@mail.com

Entrepreneurial UNIVERSITY as a model for proper managerial 
interrelation among education, science and innovation development 

Universitatea antreprenorială - model de corelaţie managerială  
între educaţie, ştiinţă şi inovaţie

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Crearea a 6 cursuri opţionale pentru studenţii universităţii Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei în domeniul Antreprenoriatului;

 − Instruirea cadrelor didactice prin mobilităţi de perfecţionare;
 − Elaborarea şi publicarea materialelor didactice.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Coordonator local Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
Lidia ROMANCIUC, mrda@mrda.md
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Professionnalisation des enseignements en travail social 
Profesionalizarea învăţământului în asistenţa socială

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Realizarea studiului sociologic naţional şi stabilirea specializărilor în 
domeniul asistenţei sociale;

 − Lansarea a două specializări noi în asistenţa socială la Licenţă şi Masterat, 
la Universitatea de Stat din Moldova („Managementul Serviciilor Sociale”);

 − Editarea a 4 manuale şi elaborarea programelor;
 − Instruirea cadrelor didactice prin mobilităţi de perfecţionare;
 − Inaugurarea Centrului de excelenţă şi dotarea sălilor de curs şi laboratoarelor 
cu echipament performant.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova
Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Coordonator local Universitatea de Stat din Moldova,
Maria BULGARU, bulgaru@usm.md, bulgaru@mcc.md

Western-Eastern Teacher Education Network 
Reţeaua educaţională pentru profesori Vest-Est

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Instituirea reţelei de cadre didactice şi promotori ai metodologiilor şi 
tehnologiilor utilizate în învăţământul superior;

 − Crearea repozitoriului de resurse digitale;
 − Elaborarea materialelor didactice: proiectare curriculară, proiectare în 
baza modelului centrat pe student, evaluarea calităţii studiilor, tehnologii 
moderne în predare, tehnologii de învăţare mediată electronic; 

 − Instruirea cadrelor didactice prin mobilităţi de perfecţionare;
 − Elaborarea recomandărilor privind îmbunătăţirea metodologiilor de 
predare/ învăţare şi implementarea tehnicilor noi de proiectare/ realizare a 
cursurilor din învăţământul superior.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Universitatea Pedagogică de Stat «Ion Creangă» 
Universitatea de Stat din Tiraspol
Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul 
Universitatea de Stat «Alecu Russo» din Bălţi

Coordonator local Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 
Roza DUMBRĂVEANU, r.dumbraveanu@gmail.com
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Proiecte selectate în anul 2009

Higher education system development for social partnership 
improvement and humanitarian sciences competitiveness 

Dezvoltarea sistemului invăţământului superior pentru îmbunătăţirea parteneriatului social 
şi a competitivităţii ştiinţelor umanitare

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Elaborarea şi publicarea lucrării „Învăţământul superior: între cerere şi ofertă”; 
 − Elaborarea recomandărilor cu privire la reforma sistemului educaţional: 
„Recomandări metodice privind implementarea noilor programe de formare 
profesională” şi „Strategie privind implementarea schimbărilor structurale şi a 
conţinuturilor educaţionale”;

 − Elaborarea lucrării „Standardul ocupaţional pentru profesorii de istorie” în 
colaborare cu reprezentanţii instituţiilor angajatoare;

 − Elaborarea unui nou curriculum la specialitatea „Istorie” şi redimensionarea 
specialităţii în „Istorie şi educaţie civică”;

 − Elaborarea modulului Managementul instituţiilor educaţionale şi integrarea în 
programele de Masterat la specialităţile Lingvistică, Literatură, Deontologie 
şi Istorie;

 − Semnarea contractelor de colaborare cu 12 parteneri sociali; 
 − Instruirea cadrelor didactice prin mobilităţi de perfecţionare;
 − Crearea şi echiparea laboratorului de Pedagogie şi Psihologie;
 − Instituirea Secţiei Relaţii cu publicul şi absolvenţi.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

 − Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul
 − Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
 − Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Coordonator local  − Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul,
 − Sergiu CORNEA, dri_usc@yahoo.com

Teacher training center for inclusive education in Moldova
Formarea profesorilor pentru educaţia incluzivă în Moldova 

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Elaborarea a trei programe educaţionale pentru trei specialităţi: Coordonator 
Educaţie Incluzivă, Manager Educaţie Incluzivă, Profesor Educaţie Incluzivă;

 − Elaborarea şi publicarea a peste 25 de cursuri pentru şcolile-pilot; 
 − Formarea în domeniu a 67 de coordonatori, 55 de manageri de şcoli şi 
1852 de profesori din Moldova; 

 − Crearea platformei online pentru studii la distanţă aTutor + Adobe Connect Pro. 

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Institutul de Formare Continuă
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Coordonator local Institutul de Formare Continuă,
Simion CAISÎN, caisin@iic.md
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Proiecte selectate în anul 2010

Creation of third cycle studies – Doctoral Programme  
in Renewable Energy and Environmental Technology 

 Crearea ciclului 3 de studii – Program de Doctorat  
în Energii Regenerabile şi Tehnologii de Mediu

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Elaborarea a 5 note de curs pentru programul de doctorat „Surse noi şi 
regenerabile de energie”; publicarea cursului ”Eficienţă energetică”;

 − Obţinerea dreptului de a forma doctoranzi în specialitatea „Surse noi şi 
regenerabile de energie” la Universitatea Tehnică a Moldovei;

 − Echiparea laboratoarelor pentru cercetări în domeniul Energiilor regenerabile;
 − Elaborarea curriculumului pentru programul de doctorat ciclul III, „Energii 
Regenerabile şi Tehnologii de Mediu”; 

 − Instruirea studenţilor şi cadrelor didactice prin mobilităţi academice şi 
formări locale.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Coordonator local Universitatea Tehnică a Moldovei, 
Larisa BUGAIAN, lbugaian@gmail.com

Teacher Education Review and Update of Curriculum 
Revizuirea formării cadrelor didactice şi actualizarea curriculumului

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Realizarea rapoartelor de analiză a programelor de studii de formare 
iniţială a cadrelor didactice pentru învăţământul preuniversitar;

 − Elaborarea recomandărilor pentru descrierea profilului calificării şi pentru 
descrierea cursurilor;

 − Elaborarea ghidurilor de dezvoltare curriculară, de utilizare a mediilor de 
învăţare mediată electronic, de realizare a practicii pedagogice, de elaborare 
a tezelor de licenţă şi de master;

 − Reactualizarea programelor de studii de formare iniţială a pedagogilor;
 − Elaborarea materialelor pentru cursuri de profil pedagogic: Didactica 
generală, Didactica biologiei, Psihologia educaţiei, Psihologia dezvoltării etc.;

 − Revitalizarea repozitoriului digital de resurse utile în formarea iniţială a 
cadrelor didactice.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Universitatea Pedagogică de Stat «Ion Creangă» 
Universitatea de Stat din Moldova 
Universitatea de Stat «Alecu Russo» din Bălţi
Universitatea de Stat din Tiraspol 
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Coordonator local Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, 
Roza DUMBRĂVEANU, r.dumbraveanu@gmail.com



22

Masters Programmes in Public Health and Social Services 
Programe de master în sănătate publică şi servicii sociale

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Crearea a două programe de master: Sănătate Publică la Universitatea de 
Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”; Politici sociale centrate pe familie la 
Universitatea de Stat din Moldova;

 − Instruirea studenţilor şi cadrelor didactice prin mobilităţi academice şi 
formări locale;

 − Crearea Centrului de predare şi învăţare la Universitatea de Stat din Moldova.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”

Coordonator local Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, Rodica 
GRAMMA, rodicagramma@yahoo.com

Geographic information technology for sustainable development 
in Eastern neighbouring countries 

Tehnologii geografice informaţionale pentru o dezvoltare durabilă a ţărilor din Europa de Est

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Crearea laboratorului Tehnologii Informaţionale Geografice (TIG); 
 − Elaborarea cursurilor noi în domeniul TIG (Teledetecţie, GIS avansat, 
Geodezia prin satelit);

 − Elaborarea şi publicarea materialelor didactice din domeniu;
 − Aplicarea noilor metode pedagogice şi mecanisme de asigurare a calităţii 
în învăţământul GIT;

 − Instruirea studenţilor şi cadrelor didactice prin mobilităţi academice şi 
formări locale;

 − Instituirea sistemului e-learning pentru învăţământ la distanţă.

Instituţii beneficiare 
din Moldova Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Tehnică a Moldovei 

Coordonator local Universitatea de Stat din Tiraspol, 
Vitalie DILAN, vitalidilan@yahoo.com

Student Active Learning in Science 
Învăţarea activă a studenţilor prin intermediul ştiinţei

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Echiparea a 3 laboratoare: Biologie, Fizică, Chimie;
 − Elaborarea a două cursuri noi: „Învăţarea activă în domeniul ştiinţei a 
studenţilor” şi „Ştiinţe: Instruire prin Investigaţie”;

 − Elaborarea şi publicarea a trei ghiduri destinate studenţilor şi cadrelor 
didactice: „Instruire prin investigaţie”, „Instruire activă în baza experimentului 
chimic” şi „Ghid de predare a lucrărilor practice la fizică”;

Instituţii beneficia re 
din Moldova Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Coordonator local Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
Maria DUCA, mduca2000@yahoo.com
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Proiecte selectate în anul 2011

Création réseau universités thématiques en sciences  
appliquées et sciences économiques en Moldavie 

Crearea unei reţele universitare tematice în ştiinţe aplicate şi economice în Moldova

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Crearea reţelei inter-universitare pentru studii on-line MOODLE şi 
plasarea a 400 de cursuri pe platformă;

 − Crearea şi echiparea sălilor pentru instruirea la distanţă;
 − Formarea a 800 de cadre didactice în tehnologia educaţiei la distanţă;
 − Utilizarea cursurilor on-line de aproximativ 19000 de studenţi; 
 − Elaborarea materialului „Bunele practici de instruire online”.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei
Universitatea de Stat din Moldova
Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
Universitatea de Stat din Comrat
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul
Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Coordonator local Universitatea Tehnică a Moldovei, 
Petru TODOS, todospetru@yahoo.fr

Proiecte selectate în anul 2012

Integrated university management system:  
EU experience on NIS countries’ ground 

Sistemul integrat de management universitar: experienţa UE în baza ţărilor NSI 

Durata proiectului 2 ani

Impactul proiectului

 − Crearea Centrelor de Tehnologii Informaţionale în incinta universităţilor 
partenere;

 − Elaborarea cursului “Baze metodologice ale sistemului informaţional integrat de 
management universitar”, inclusiv pentru programul de învăţare pe parcursul 
vieţii;

 − Instruirea cadrelor didactice prin mobilităţi şi formări locale;
 − Editarea monografiei ”Fundamente metodologice ale creării, implementării şi 
dezvoltării Sistemului informaţional integrat de management universitar”.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Universitatea de Stat din Comrat
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 

Coordonator local Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
Victoria TROFIMOV, victoria.trofimov11@gmail.com
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Development of Quality Assurance in Higher Education in Moldova
Asigurarea calităţii în învăţământul superior

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Crearea şi consolidarea departamentelor de asigurare a calităţii din cadrul 
universităţilor partenere; instituirea reţelelor de asigurare a calităţii la nivel 
naţional; 

 − Instruirea personalului didactic şi administrativ de la universităţile partenere 
în domeniul asigurării calităţii în învăţământul superior;

 − Acreditarea internaţională a trei programe de studii de la universităţile 
partenere;

 − Elaborarea îndrumarului Asigurarea Calităţii;
 − Consolidarea capacităţilor Ministerului Educaţiei în evaluarea şi acreditarea 
programelor de studii şi a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii;

 − Elaborarea Strategiei de asigurare a calităţii în instituţiile de învăţământ superior.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Universitatea de Stat «B. P. Haşdeu» din Cahul
Universitatea Tehnică a Moldovei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie «N. Testemiţanu»
Universitatea de Stat din Tiraspol
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Coordonator local Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”,
Viorica MACOVEI, macovei.viorica@gmail.com

Crossmedia und Qualitätsjournalismus 
Crossmedia şi jurnalismul de calitate

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Elaborarea şi acreditarea unui program comun de master de profesionalizare 
”Crossmedia şi jurnalismul de calitate” la USM, ULIM şi USEM;

 − Crearea şi dotarea cu tehnică mediatică a Laboratoarelor instructiv-didactice 
„Crossmedia”;

 − Instruirea studenţilor şi cadrelor didactice prin mobilităţi academice şi 
formări locale;

 − Elaborarea şi editarea ghidului pentru jurnalişti Crossmedia şi jurnalismul de 
calitate. 

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 

Coordonator local Universitatea de Stat din Moldova,
Mihai GUZUN, msguzun@rambler.ru
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Enhancing University Autonomy in Moldova 
Consolidarea autonomiei universitare în Moldova

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Lansarea propunerilor legislative privind autonomia academică, 
organizatorică, financiară şi de personal prin: i) elaborarea 
metodologiei de colectare, analiză şi interpretare a datelor colectate, 
ii) propunerea cadrului autonomiei universitare pentru Moldova;  
iii) efectuarea audierilor publice privind cadrul propus;

 − Instruirea personalului administrativ din universităţile partenere în 
domeniul autonomiei universitare;

 − Optimizarea/ reorganizarea internă a universităţilor partenere;
 − Actualizarea documentului Charta universitară a instituţiilor de învăţământ 
superior, incluzând componenta de autonomie universitară;

 − Participarea la elaborarea Codului Educaţiei (componentele ce ţin de 
autonomia universitară);

 − Instituirea Consiliului Ştiinţific drept un nou organ de guvernare în universităţi;
 − Propunerea unui proiect legislativ “Restructurarea sectorului învăţământului 
superior în Republica Moldova”, care prevede diminuarea numărului de 
universităţi; divizarea şi separarea responsabilităţilor de management de 
cele de guvernare; fortificarea activităţilor de cercetare; introducerea 
indicatorilor de performanţă pentru monitorizarea activităţilor de 
cercetare şi predare; finanţarea universităţilor pe două direcţii: predare şi 
cercetare.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei
Universitatea de Stat din Moldova 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Academia de Studii Economice din Moldova
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Universitatea de Stat „B. P. Haşdeu” din Cahul
Universitatea de Stat din Comrat
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Coordonator local Universitatea Tehnică a Moldovei, 
Larisa BUGAIAN, lbugaian@gmail.com
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Leading and Managing Change in Higher Education 
Conducerea şi gestionarea schimbărilor în învăţământul superior

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Elaborarea şi publicarea raportului cu privire la modelele şi instrumentele 
de management în instituţiile de învăţământ superior;

 − Elaborarea raportului “Schimbarea instituţiilor de învăţământ superior în 
societăţile în tranziţie”;

 − Elaborarea Manualului de practici europene de guvernare în învăţământul 
superior destinat managerilor de nivel superior şi mediu;

 − Instruirea studenţilor, profesorilor şi managerilor universitari în Leadership 
şi Managementul schimbării; 

 − Crearea platformei virtuale La MANCHE Think Tank;
 − Instituirea Academiei Tinerilor Lideri;
 − Elaborarea Strategiei “Conducerea şi gestionarea schimbărilor în învăţământul 
superior”.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Stat din Comrat

Coordonator local Universitatea de Stat din Moldova,
Angela NICULIŢĂ, angela_niculitsa@yahoo.com

 Fostering Sustainable and Autonomous Higher Education Systems 
in the Eastern Neighbouring Area

Promovarea unui Sistem de Învăţământ Superior Durabil şi Autonom  
în cadrul Parteneriatului Estic

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Elaborarea studiului despre autonomia şi finanţarea învăţământului superior 
în universităţile din Moldova, Ucraina şi Armenia;

 − Consolidarea dialogului politic cu privire la autonomia instituţională şi 
financiară; 

 − Instruirea cadrelor didactice şi administrative prin mobilităţi de 
perfecţionare;

 − Elaborarea recomandărilor de îmbunătăţire a managementului în instituţiile 
de învăţământ superior.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitatea de Stat «B. P. Haşdeu» din Cahul 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Coordonator local Academia de Studii Economice a Moldovei, 
Olesea SÎRBU, oleseasarbu@gmail.com
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Inter-university Start-up centers  
for students’ innovations development & promotion

Centre inter-universitare Start-Up pentru dezvoltarea şi promovarea inovaţiilor studenţilor 

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Crearea Centrului Regional Start-up la ASEM şi a Centrului de iniţiativă pentru 
tineret la Universitatea de Stat din Comrat;

 − Elaborarea a 5 cursuri online în 3 limbi, adaptate la necesităţile locale şi 
plasarea lor pe platforma MOODLE;

 − Instituirea unei reţele interactive informaţional-analitică internaţională 
pentru proiecte inovaţionale;

 − Crearea portalului web de comunicare pentru Centrele de Start-Up şi 
e-platformă pentru învăţământul la distanţă;

 − Organizarea testelor Start-up pentru evaluarea ideilor inovaţionale de 
business în cadrul universităţilor;

 − Semnarea unui acord de cooperare între ASEM şi Incubatorul de Business 
din Soroca.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitatea de Stat din Comrat
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Coordonator local Academia de Studii Economice a Moldovei 
Olesea SÎRBU, oleseasarbu@gmail.com

Eastern Partnership  
in pedagogical innovations in inclusive education 

Parteneriatul Estic în inovaţii pedagogice în domeniul educaţiei incluzive

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Elaborarea metodologiei pentru formarea iniţială şi continuă în domeniul 
inovaţiilor pedagogice în educaţia incluzivă;

 − Publicarea a 2 ghiduri privind formarea profesională continuă a cadrelor în 
domeniul inovaţiilor pedagogice în educaţia incluzivă;

 − Elaborarea şi implementarea a 3 programe de perfecţionare/ recalificare în 
domeniul inovaţiilor pedagogice în educaţia incluzivă;

 − Elaborarea a 13 cursuri de formare profesională în domeniul inovaţiilor 
pedagogice în educaţia incluzivă; 

 − Instruirea a peste 100 de manageri, 130 de coordonatori şi peste 3000 
de profesori din Belarus, Ucraina şi Moldova în domeniul inovaţiilor 
pedagogice în educaţia incluzivă;

 − Dotarea laboratoarelor de curs cu echipament performant;
 − Crearea unei reţele regionale de promotori ai inovaţiilor pedagogice în 
educaţia incluzivă.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Institutul de Formare Continuă
Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Coordonator local Institutul de Formare Continuă,
Simion CAISÎN, caisin@iic.md
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European Neighbourhood Policy Law and Good Governance 
Politica europeană de vecinătate şi Bună Guvernare

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Crearea programelor de masterat în domeniul Integrării Europene la 
universităţile partenere;

 − Elaborarea materialelor didactice şi metodelor de predare bazate pe 
cercetare şi implicarea activă a masteranzilor;

 − Instruirea studenţilor şi cadrelor didactice prin mobilităţi academice şi 
formări locale;

 − Dotarea bibliotecilor universitare cu literatură tematică actuală în domeniul 
integrării europene.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Institutul Internaţional de Management ˝IMI-NOVA˝ 
Universitatea de Stat din Comrat

Coordonator local Universitatea de Stat din Comrat,
Svetlana GHENOVA, ghenova@mail.ru 

Proiecte selectate în anul 2013 

Licence Masters professionnnels en management  
des activités hôtelières pour le développement  

de l’industrie touristique en GE, AZ et MD 
Licenţă şi masterate profesionale în managementul activităţilor hoteliere pentru dezvoltarea 

industriei turistice în Georgia, Azerbaidjan şi Republica Moldova

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Instruirea a 27 de cadre didactice din proiect prin intermediul vizitelor de 
studii la partenerii europeni;

 − Formarea a 30 de analişti de profesii şi a 45 de renovatori de cursuri după 
metodologia renovării învăţământului;

 − Realizarea analizei mediul profesional hotelier şi elaborarea a 2 fişe de post 
pentru specializările identificate;

 − Elaborarea a două programe noi de master în Managementul hotelier şi 
turism la USM şi UCCM; redactarea planurilor de studii şi conţinuturilor 
cursurilor;

 − Organizarea lucrărilor cu partenerii europeni în scopul conceperii şi 
punerii în aplicare a diplomelor duble;

 − Înscrierea în 2015 a 100 de studenţi la ciclul I licenţă – specialitatea Turism 
şi 100 de persoane la ciclul II masterat – Management hotelier şi turism.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Universitatea de Stat din Moldova 
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Universitatea Perspectiva 
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 

Coordonator local Universitatea de Stat din Moldova,
Angela NICULIŢĂ, angela_niculitsa@yahoo.com
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Fostering the knowledge triangle in Belarus, Ukraine and Moldova
Promovarea triunghiului cunoaşterii în Belarus, Ucraina şi Moldova

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Instruirea cadrelor didactice şi administrative din universităţile din Belarus, 
Ucraina şi Moldova;

 − Elaborarea specificaţiilor de ţară în domeniul promovării triunghiului 
cunoaşterii;

 − Elaborarea recomandărilor pentru consolidarea funcţionării triunghiului 
cunoaşterii în ţările participante.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

 − Academia de Studii Economice a Moldovei 
 − Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
 − Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
 − Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 

Coordonator local Academia de Studii Economice a Moldovei
Olesea SÎRBU, oleseasarbu@gmail.com

Reform of education through international knowledge exchange
Reforma educaţiei prin schimb internaţional de cunoştinţe

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Realizarea analizei SWOT a planurilor de studii la specialităţile Arhitectură, 
Urbanism şi Amenajarea teritoriului şi Ingineria Mediului;

 − Actualizarea programelor de master şi doctorat pentru specialităţile 
Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea teritoriului, Ingineria Mediului;

 − Semnarea acordurilor de cooperare şi de oferire a diplomei duble la 
studiile de masterat cu universităţi europene;

 − Elaborarea Regulamentului mobilităţii studenţilor, care a fost aprobat de către 
Senatul UTM;

 − Publicarea articolelor tematice în cadrul Conferinţei ”Probleme actuale ale 
urbanismului şi amenajării teritoriului”;

 − Instruirea cadrelor didactice şi a studenţilor prin mobilităţi academice şi 
cursuri organizate în cadrul proiectului.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Universitatea Tehnică a Moldovei

Coordonator local Universitatea Tehnică a Moldovei, 
Valeriu LUNGU, lunguval@mail.ru
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Innovating Teaching and Learning of European Studies
Predarea şi învăţarea inovativă a Studiilor Europene

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Instruirea cadrelor didactice în utilizarea metodelor inovative aplicate în 
procesul de predare a Studiilor Europene;

 − Modificarea planului de studii din cadrul ciclului masterat cu introducerea/ 
revizuirea modulelor în domeniul Studiilor Europene; 

 − Elaborarea noilor programe analitice şi suporturi de curs;
 − Iniţierea cursului inter-universitar online cu participarea studenţilor din 
instituţiile partenere, care se va finaliza către luna martie 2016 cu o vizită a 
absolvenţilor acestuia la Bruxelles; 

 − Crearea la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova a Centrului de 
Studii Europene, care are drept scop formarea profesională în domeniul 
SE; organizarea training-urilor pedagogice axate pe metode inovative de 
predare pentru profesori din diverse instituţii de învăţământ etc.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Universitatea de Stat «B. P. Haşdeu» din Cahul

Coordonator local Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
Ludmila COADA, L_coada@yahoo.com

Modern information services for improvement study quality
Servicii informaţionale moderne pentru studii de calitate

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Implementarea unui software de bibliotecă ALEPH, crearea Catalogului 
electronic partajat al bibliotecilor universitare partenere în proiect şi a 
platformei PRIMO care reprezintă un instrument eficient pentru căutarea 
informaţiei;

 − Elaborarea a 7 repozitorii instituţionale ale universităţilor partenere pentru 
promovarea cercetărilor ştiinţifice şi creşterea vizibilităţii universităţilor în 
spaţiul informaţional global;

 − Elaborarea documentelor metodologice şi a ghidurilor de catalogare şi 
arhivare destinate bibliotecarilor şi utilizatorilor; 

 − Instruirea a 116 funcţionari din bibliotecile instituţiilor partenere în 
vederea utilizării unui software specializat pentru bibliotecă - ALEPH, 20 
de bibliotecari instruiţi pentru auto arhivarea documentelor în repozitorii;

 − Publicarea a peste 15 articole în revistele de specialitate, prezentarea a 
11 comunicări la conferinţe instituţionale, naţionale şi internaţionale 
referitoare la servicii informaţionale moderne pentru universităţi.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” 
Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova
Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Coordonator local Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, Liubovi 
KARNAEVA, liubovi_karnaeva@usmf.md, iubovi_karnaeva@yahoo.com
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Support for vocational training in sustainable forestry
Susţinerea formării profesionale continue pentru o silvicultură durabilă

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Instruirea cadrelor didactice prin mobilităţi academice şi instruiri;
 − Elaborarea Strategiei cu privire la organizarea învăţării pe tot parcursul vieţii 
în domeniul silvic în cadrul UASM şi elaborarea curriculumurilor la temele 
atribuite.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Coordonator local Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Cristina COŞCIUG, c.cosciug@uasm.md

Biomedical engineering education initiative  
in eastern neighbouring area

Iniţiative de educaţie în inginerie biomedicală în regiunea de Vecinătate Estică

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Crearea unui program de studii de masterat în domeniul Ingineriei 
Biomedicale, adaptat la cerinţele pieţei muncii, conform exigenţelor 
europene;

 − Elaborarea curriculumului cursurilor conform recomandărilor 
universităţilor europene;

 − Crearea şi dotarea cu echipament modern a unui laborator „Centrul 
Naţional de Inginerie Biomedicală”, destinat instruirii universitare şi post-
universitare în domeniul Ingineriei Biomedicale în Moldova;

 − Instruirea a 21 de cadre didactice şi a studenţilor prin mobilităţi academice;
 − Elaborarea şi publicarea a 5 manuale pentru cursurile programului de 
masterat;

 − Plasarea cursurilor programului de masterat pe platforma MOODLE;
 − Încheierea a 4 acorduri de colaborare în domeniul educaţiei în inginerie 
biomedicală cu universităţile partenere europene.

Instituţii beneficiare 
din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” 

Coordonator local Universitatea Tehnică a Moldovei,
Victor ŞONTEA, sontea@mail.utm.md
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Entrepreneur Alumni Network 
Reţea de absolvenţi în antreprenoriat

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Realizarea studiului în vederea stabilirii cerinţelor şi conceptelor unei 
reţele de absolvenţi în antreprenoriat (RAA); 

 − Stabilirea conţinutului bazei de date a reţelei de absolvenţi în antreprenoriat;
 − Identificarea şi instruirea personalului RAA în Republica Moldova;
 − Elaborarea chestionarelor de evaluare a cunoştinţelor antreprenoriale.

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Academia de Studii Economice a Moldovei
Universitatea de Stat „B. P. Haşdeu” din Cahul 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Coordonator local Academia de Studii Economice a Moldovei,
Corneliu GUŢU, cgutu@ase.md, cgutu@mail.com

Technological Transfer Network 
Reţea de transfer tehnologic

Durata proiectului 3 ani

Impactul proiectului

 − Identificarea capacităţilor sectorului academic şi ale întreprinderilor din 
Republica Moldova privind transferul tehnologic; 

 − Lansarea şi autorizarea programului de masterat „Management inovaţional 
şi transfer tehnologic”; 

 − Instruirea a 17 masteranzi prin module oferite de cadrele didactice din 
proiect şi prin intermediul stagiilor în Uniunea Europeană; 

 − Dezvoltarea unei platforme web pentru diseminare, internaţionalizare şi 
exploatare a sinergiei educaţie-cercetare-inovare; 

 − Consolidarea Oficiilor de Transfer Tehnologic în fiecare universitate parteneră 
din Republica Moldova;

 − Editarea compendiului metodologico-practic „Sistemul inovativ al universităţii: 
intraprenoriatul mediului universitar” 

Instituţii beneficia re 
din Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
Universitatea de Stat din Moldova 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Coordonator local Universitatea de Stat din Moldova,
Florentin PALADI, fpaladi@usm.md, fpaladi@yahoo.com
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