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1Erasmus+ urmărește scopul să devină mai incluziv, 
digital și mai ecologic și va susține reziliența 
procesului educațional în condiții de pandemie.

  21 proiecte de consolidare a capacităților în învățământul superior (CBHE);
  22 proiecte Jean Monnet;
  peste 600 de proiecte de Mobilitate Internațională a Creditelor (ICM);
  peste 3 600 mobilități academice Erasmus + pentru studenți și profesori 

universitari între universități din Republica Moldova și din UE;
  30 burse au fost acordate beneficiarilor moldoveni în cadrul proiectelor 

Erasmus Mundus Joint Master Degree;
  finanțarea UE a permis unui număr de 1 842 de studenți și cadre academice 

din Moldova să studieze și să predea în UE;
  29 studenți masteranzi din Moldova au beneficiat de burse Erasmus complete;
  peste 4 331 de tineri și lucrători de tineret din Moldova au participat la 

schimburi Erasmus+.

Oportunități de mobilitate și cooperare în:
 ᔼ învățământul superior
 ᔼ învățământul și formarea profesională
 ᔼ învățământul școlar (inclusiv educația și îngrijirile timpurii)
 ᔼ instruirea adulţilor
 ᔼ tineret și sport

Cum te poate ajuta proiectul:

Erasmus+

Obiectiv:

Realizările Programului Erasmus+ 
2014-2020 în Moldova:

website:

www.erasmusplus.md


2Erasmus+
Tineret și corpul european 
de solidaritate 

Corpul European de Solidaritate este o inițiativă a Uniunii Europene 
care creează oportunități pentru tineri de a face voluntariat sau de 
a lucra în proiecte care sunt în beneficiul comunităților și oamenilor 
din întreaga Europă.

Erasmus + Tineret oferă suport Republicii Moldova, în 
calitate de țară membră a Parteneriatului Estic, prin 
intermediul următoarelor acțiuni cheie:

În perioada 2014-2020, Moldova a 
găzduit 235 proiecte, inclusiv:

  Acțiune-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în 
scopuri educaționale

  Acțiune-cheie 2: Cooperare pentru inovare și 
schimb de bune practici

  Acțiune-cheie 3: Suport pentru reforme în politici

153 36 46
Voluntariat 
internațional

Voluntariat (individual și în echipe), stagii, 
locuri de muncă, studii. 

Cum te poate ajuta proiectul:

Mobilitatea lucrătorilor 
de tineret

Schimburi 
de tineri

Obiectiv:

website:

www.europa.eu/youth/solidarity


3Inițiativa
tinerii ambasadori europeni

Scopul Inițiativei Tinerii Ambasadori Europeni este de a spori 
nivelul de informare despre cooperarea UE în regiune, de a 
contribui la dezvoltarea politicilor de tineret și de a coopera 
pentru un viitor mai bun.

Inițiativa Tinerii Ambasadori Europeni a fost fondată în 2016 
și se extinde în fiecare an, întrunind acum peste 650 de tineri 
care reprezentă mai mult de 30 de naționalități diferite. 
Republica Moldova este reprezentată de peste 80 de tineri, 
numărul acestora fiind aproape dublu față de anul trecut.

Realizările Republicii Moldova către anul 2021:

115+ 100+ 11 000+

450 000+ 50+
vizualizări ale activităților online 

Participare la ateliere, ideathon-uri, pub quiz-uri, întâlniri, 
vizite la școli, târguri, Zilele Europei sau dezbateri live pe 
Instagram, bingo online, vlog-uri, etc.

Cum te poate ajuta proiectul:

apariții în mass-media 

Scopul:

activități organizate vizite în școli din Moldova 
din 20+ regiuni

contacte în persoană 

website:

www.euneighbourseast.eu/ro/young-european-ambassadors/


4EU4YOUTH

Proiectul EU4Youth încurajează participarea activă a tinerilor în societate și 
șansele lor de angajare prin dezvoltarea leadershipului și antreprenoriatului 
în rândul tinerilor prin intermediul diferitor acțiuni, inclusiv consolidarea 
capacităților, burse, suport pentru dialogul politic, precum și prin acordarea 
de granturi organizațiilor active în aceste domenii.

Obiectiv:



4.1EU4YOUTH:
Grădina școlară pentru 
dezvoltarea 
antreprenoriatului agricol

Scopul:

Sporirea șanselor de angajare și a participării active în societate și 
în economie a tinerilor care locuiesc în zonele rurale defavorizate 
prin dezvoltarea abilităților moderne de muncă, susținerea acestora 
pentru a deveni lideri/antreprenori și promovarea de noi oportunități 
profesionale în rândul lor.

  800 elevii angajați în activități de grădinărit;
  1 400 studenţi din instituţiile de învăţământ au fost implicaţi în:

  studierea disciplinelor (biologie, educație tehnologică, lecții 
opționale de specialitate).

  târguri locale, evenimente educaționale legate de 
dezvoltarea afacerilor, antreprenoriat, mod sănătos de 
viață, alimentație corectă.

  800 de studenți și tineri au participat la vizite de studiu;
  Au fost desfășurate 13 evenimente dedicate;
  4 incubatoare de producție au organizat vizite de studiu în 

cadrul Proiectului Grădina școlară;
  Participarea la 6 târguri naţionale IarmarEco şi 15 locale;
  Venituri pe întreaga perioadă a proiectului - $ 6 950.

În perioada 2018-2021, au fost obținute 
următoarele rezultate:

Dezvoltarea abilităților moderne de muncă, vizite de studiu, participare 
la târguri locale, evenimente educaționale legate de dezvoltarea 
afacerilor, antreprenoriat, mod sănătos de viață, alimentație corectă.

Cum te poate ajuta proiectul:

website:

www.environment.md/en/projects/eu4youth_school_garden_for_the_development_of_agricultural_entrepreneurship


4.2EU4YOUTH:
Valorificarea potențialului 
tinerilor antreprenori sociali 
din Moldova și Ucraina

Scopul:

Proiectul ajută la stimularea potențialului antreprenorial social al tinerilor din 
Republica Moldova și Ucraina prin crearea unui ecosistem favorabil pentru 
întreprinderile sociale, precum și prin inspirarea și susținerea mai multor tineri 
antreprenori sociali pentru a-și dezvolta și susține soluțiile inovatoare de 
promovare a incluziunii sociale și durabilității mediului în ambele țări.

  47 consultații individuale pentru antreprenorii sociali și 
potențialii antreprenori sociali;

  2 sesiuni de informare privind obținerea statutului de 
întreprindere socială;

  20 de tineri instruiți în elaborarea planurilor de afaceri sociale;
  30 de tineri antreprenori sociali în rețeaua regională  

moldo-ucraineană de antreprenori sociali;
  5 afaceri sociale lansate de tineri (10.000 euro per start-up, în 

total au fost alocați 50.000 euro);
  2 campanii naționale de informare și conștientizare privind 

antreprenoriatul social;
  Peste 500.000 de persoane informate și sensibilizate;

Principalele rezultate 
obținute în 2021:

Instruiri, consultanță individuală, sesiune de informare despre 
antreprenoriatul social, lansarea unei afaceri sociale

Cum te poate ajuta proiectul:

website:

https://contact.md/articol-eu4youth-valorificarea-potentialului-tinerilor-antreprenori-sociali-din-moldova-si-ucraina/


5Proiectul GIZ
“Suport pentru învățământul 
și formarea profesională (ÎFP) în 
domeniul economiei verzi” 

Obiectivul:

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem dual 
consolidat de învățământ și formare profesională, orientat către cerere, 
care să vizeze promovarea dezvoltării ecologice, economice și sociale în 
Republica Moldova. Grupurile țintă acoperite de proiect includ în principal 
tineri care intenționează să-și continue studiile non-terțiare, secundare și 
post-secundare conform modelului dual ÎFP.

  În ultimii 6 ani de implementare a proiectului, peste 5 200 
de studenți (55% băieți și 45% fete) au fost implicați în 66 de 
programe duale ÎFP în cadrul a 44 de instituții ÎFP și aproape 280 
de companii și instituții publice. 

  Drept urmare, 71% dintre absolvenții programelor de învățământ 
și formare profesională duală au fost angajați în decurs de 6 luni 
de la absolvire, dintre care 43% sunt angajați în industrii, 23% — 
în servicii, 12% — în învățământ, iar 25% dintre absolvenți și-au 
urmat studiile în alte instituții, inclusiv în învățământul terțiar 
universitar. 

  Tranziția de la studii la angajare s-a produs imediat în 55% din 
cazuri, în 28% din cazuri — în decurs de 0-3 luni de la absolvire, 
iar în 8% din cazuri — în decurs de 3-6 luni de la absolvire. 

Rezultate obținute:

Programe ÎFP și angajare în câmpul muncii.

Cum te poate ajuta proiectul:
website:

https://www.giz.de/en/worldwide/67751.html


6
6.1

Proiecte
ale Agenției Austriece 
pentru Dezvoltare

Competențe digitale 
pentru angajare în 
economia modernă 

Impactul:

Începând cu anul 2004, Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare 
susține învățământul și formarea tehnică- profesională în Moldova. 
Agenția își propune în special să sprijine reformele durabile în sistemul 
ÎFP prin schimburi de experiență în domeniile prioritare ale dezvoltării 
învățământului. Consolidarea capacităților în vederea dezvoltării 
eficiente a calității în învățământul și formarea profesională și educația 
incluzivă se numără printre aceste domenii prioritare.

Constă în creșterea substanțială a numărului de tineri, 
atât fete, cât și băieți, care au competențe relevante, 
inclusiv competențe tehnice și profesionale, pentru 
angajare, locuri de muncă decente și antreprenoriat.

de studenți ÎFP de profesori ÎFP de manageri ÎFP

Rezultate obținute:
Au beneficiat de activitățile proiectului:

5000 300 30



6.2Reconceptualizarea orientării 
profesionale și a consilierii 
în carieră (REVOCC) pentru 
competitivitatea forței de 
muncă din Moldova

Impactul:

alegerea carierei de către tinerii moldoveni se bazează 
pe necesitățile pieței muncii și au ca rezultat creșterea 
nivelului de ocupare a forței de muncă și sporirea 
productivității muncii în economia națională. 

de tineri au acces la ghidare în carieră 
din partea ANOFM și instituțiilor ÎFP prin 
intermediul sistemului de ghidare în 
carieră instituit în acest scop. 

profesori ÎFP, 
dezagregați pe sexe, 
instruiți și certificați 
pentru predarea 
modulului „Dezvoltare 
personală și 
planificarea carierei”

de tinere instruite 
în leadership în 
antreprenoriat pentru 
a atenua diferențele 
de gen în activitatea 
de liber profesionist/
startup-uri;

de studenți ÎFP 
beneficiază de acces 
egal, fără obstacole 
în bază de gen, și 
incluziv la servicii 
relevante de ghidare 
în carieră

Rezultate obținute:

6559

316 168 7500



6.3Dezvoltarea abilităților de viață și 
a comportamentelor sănătoase 
la studenții din învățământul și 
formarea profesională, având ca 
scop dezvoltarea și pregătirea lor 
pentru muncă

Impactul:

Studenții ÎFP, în special fetele, au mai multe oportunități de 
angajare decentă și beneficiază de o perioadă redusă de 
tranziție la piața muncii, dezvoltându-și abilitățile de viață și fiind 
capacitați să practice comportamente sigure și sănătoase. 

studenți ÎFP (650 băieți și 1 435 fete, inclusiv 15 
tineri cu dizabilități) au fost instruiți cu privire 
la comportamentele sănătoase în cadrul a 105 
activități de educație de la egal la egal, inclusiv 
12 evenimente creative. În total, începând cu 
luna septembrie 2020, 2 327 de băieți și fete 
din instituțiile ÎFP au beneficiat de educație de 
la egal la egal cu privire la prevenirea violenței 
bazate pe gen, relațiile sigure, sănătatea 
sexuală și reproductivă, drepturile.

instituții ÎFP au fost dotate 
cu spații moderne de 
instruire, adaptate la 
studenții cu dizabilități 
și cu capacități de 
învățare diferite, precum 
și la studenți din grupurile 
etnice minoritare.

Principalele realizări 
ale proiectului:

2085 12

Programe ÎFP și angajare în câmpul muncii.

Cum te poate ajuta proiectul:
website:

https://www.entwicklung.at/en/countries/southeast-europe/moldova


7de susținere a măsurilor de 
promovare a încrederii

Programul

Obiectivul:

Programul de susținere a măsurilor de promovare a încrederii 
își propune să fortifice încrederea între oamenii de pe ambele 
maluri ale râului Nistru prin sprijinirea activităților comune în 
patru domenii esențiale: 

 ᔼ Suport din partea UE pentru dezvoltarea economică și antreprenoriat,
 ᔼ Suport din partea UE pentru dezvoltarea comunitară și platformele 

sectoriale ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri,
 ᔼ Suport din partea UE pentru patrimoniul cultural și istoric;
 ᔼ Suport din partea UE pentru elaborarea conținutului mediatic local comun.

Lansarea afacerilor, sesiuni de coaching și informare.

Cum te poate ajuta proiectul:

Rezultat:

de tineri antreprenori de pe malul stâng 
al Nistrului asigurați cu echipamente și 
mentorat sunt acum proprietari de afaceri26

website:

https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/projects/confidence-building-measures-programme-5.html


8Oportunități mai bune 
pentru tinerele și tinerii care 
nu beneficiază de educație, 
formare și locuri de muncă 
(inițiativa de incluziune NEET 
al Fundației Est-Europene)

Proiectul

Obiectivul:

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la o mai 
bună incluziune socială și capacitare a tinerilor NEET (care nu 
beneficiază de educație, formare sau locuri de muncă) din 
Moldova prin implicarea societății civile. 

 ᔼ Peste 50 de OSC-uri au fost cuprinse și informate despre diverse probleme  
legate de sectorul de tineret NEET;

 ᔼ 28 de OSC-uri au fost selectate pentru a se implica în promovarea politicilor NEET;
 ᔼ 19 organizații de tineret au fost susținute prin consolidarea și fortificarea capacităților 

lor analitice, dezvoltarea abilităților de promovare a inițiativelor de tineret NEET;
 ᔼ 21 de OSC-uri și-au dezvoltat capacitățile organizaționale de a monitoriza serviciile 

pentru tinerii NEET;
 ᔼ 15 OSC-uri locale au beneficiat de grant-uri.
 ᔼ 5 fonduri regionale de antreprenoriat gestionate de tineri sunt susținute în vederea 

asigurării dezvoltării și durabilității fondurilor proprii;
 ᔼ Suport pentru cel puțin 50 de idei antreprenoriale ale tinerilor și tinerelor.

Angajare sau instruire, suport pentru idei de afaceri.

Cum te poate ajuta proiectul:

Rezultate obținute:

website:

www.eef.md/index.php?pag=page&id=1177&l=ro


9Startup city Cahul

EU4MOLDOVA:

Proiectul își propune să contribuie la eliminarea decalajului 
digital dintre capitală și sudul țării și va asigura o dezvoltare 
economică echitabilă între regiunile Republicii Moldova. 

Educație IT, instruire online de formare a competențelor tehnologice, 
cursuri de robotică și programare, programe educaționale și de 
antreprenoriat, evenimente pentru comunitatea IT.

Cum te poate ajuta proiectul:

Rezultatele Programelor Educaționale în primul 
an de implementare a proiectului: 

1. Tekwill în fiecare școală 
Din totalul de 117 școli, 34 sunt deja 
incluse în program, cu participarea a 
73 de profesori. Plus la aceasta, au fost 
selectate 21 de școli și 60 de profesori, 
în baza criteriilor stabilite.  

2. 9 laboratoare digitale  
în școlile din regiune (Cahul, Cantemir, 
Leova și Taraclia) 

3. Programul ICT4Women  
Instruire online de formare a 
competențelor tehnice pentru 50 
de femei, inclusiv 30 participante 
absolvente. 

4. Cursuri de robotică și programare  
Au fost lansate 4 cursuri. Un număr 
total de 71 de copii participă la 
program. 
 

5. Programe educaționale 
Stagii Allied Testing – 3 absolvenți; 
Programul ICT4Women – 30 
absolvenți; Sesiuni de orientare în 
carieră ICT4Youth – 300 beneficiari. 

6. Programe antreprenoriale: 
Programul de antreprenoriat pentru 
tineret (60 de participanți) 
Academia Tracker – 29 beneficiari. 

7. Evenimente comunitare  
(un număr total de 370 beneficiari): 
Tech Coffee: au avut loc 10 
sesiuni, cu un număr total de 200 
participanți; 
IGNITE – un eveniment de 
networking cu 105 participanți; 
 
Rezultatele enumerate mai sus au 
fost obținute până pe 31 martie 2022.

Obiectivul:

website:

www.startupcitycahul.md/despre
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