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Tinerii sunt în centrul cooperării Uniunii
Europene cu Partenerii săi de la Est, inclusiv 
Republica Moldova.

Prin susținerea unei oportunități mai mari 
și a implicării tinerilor, UE poate contribui la 
dezvoltarea economică, o democrație mai 
profundă și o societate mai stabilă.
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Burse de studii în Europa

Schimburi de studenți

Schimburi de tineret

Serviciul European de Voluntariat

Mobilitate pentru lucrătorii de tineret 

Implicarea tineretului în dialogul privind 
reformele

65 proiecte de mobilitate care implică 
universități din Moldova au fost alese în cadrul 
Erasmus+ în 2017. Aceste proiecte oferă în total 
506 oportunități de schimb începând cu anul 
academic 2017-2018

Ca urmare, studenți și profesori din Moldova 
beneficiază de 314 schimburi cu universități 
din Uniunea Europeană. În același timp, 
universitățile din Moldova vor găzdui 192 
studenți și profesori din alte țări Erasmus+. 

Brain gain/afluxul de specialiști: 90% din 
studenții Erasmus revin acasă după obținerea 
diplomei.

Career boost/impuls pentru carieră: 96% din 
studenții Erasmus cred că experiența lor Erasmus 
a fost importantă pentru a-i ajuta să găsească un 
loc de muncă (55% ‘foarte importantă’)

Programul UE pentru educație, instruire,
tineret și sport
oferă o serie de oportunități pentru tineret
în Republica Moldova
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/studying-abroad_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/young-people/youth-exchanges_en
https://europa.eu/youth/eu/article/46/73_en
https://eurodesk.eu/program/erasmuskey-action1-mobility-project-youth-workers
https://eurodesk.eu/program/erasmuskey-action1-mobility-project-youth-workers
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/support-for-policy-reform/structured-dialogue_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/support-for-policy-reform/structured-dialogue_en


S-AR PUTEA SĂ FII TU
Află mai multe vizitând Portalul „Study in Europe”, 
pentru informații utile despre alegerea și aplicarea la 
un program de studii, și totul despre burse și prețuri.

Vizitează site-ul Erasmus+ și contactează Oficiul 
Național Erasmus+ Moldova.

Pentru acțiuni aferente tineretului, contactați centrul 
de informare Erasmus+ Youth din Moldova, găzduit 
de Institutul de Instruire în Dezvoltare MILLENIUM 
din Chișinău. Centrul de informare vizează oferirea 
informației despre oportunități pentru tineret și 
susținerea implementării proiectelor pentru tineri.

Vrei să fii voluntar? Mergi la Portalul European 
Pentru Tineret și află mai multe. În iulie 2017, 80 
proiecte au fost deschise tinerilor din Moldova– de la 
Spania la Finlanda, de la Turcia la Franța. De ce să nu 
verifici singur… sau să contactezi una dintre cele 37 
organizații acreditate din Moldova.

Oportunități Erasmus+ pentru Parteneriatul Estic 

Programele educaționale și 
oportunitățile oferite de UE au 
jucat un rol esențial în educația 
mea, formându-mi personalitatea 
și schimbând modul în care percep 
multiculturalismul și integrarea 
europeană a țării mele. 
Iuliana Golub, care a mers la un curs 
de formare Erasmus+ pentru tineri în 
Armenia și a participat la un forum 
pentru tineri lideri în Kiev.

Pentru mine, studierea în Franța 
a fost o provocare. Mi-am depășit 
limitele și am părăsit zona mea de 
confort… Acum aș vrea să pun în 
aplicare aptitudinile pe care le-am 
dezvoltat acasă. 
Studenta Irina Guzun, care a 
petrecut șase luni în Franța cu o 
bursă Erasmus+.
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http://ec.europa.eu/education/study-in-europe_en
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/planning-studies/choosing-applying_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
http://www.erasmusplus.md/en
http://www.erasmusplus.md/en
https://www.facebook.com/EP.Moldova/
https://www.facebook.com/EP.Moldova/
https://europa.eu/youth/volunteering_en
https://europa.eu/youth/volunteering_en
https://europa.eu/youth/volunteering_en
https://europa.eu/youth/volunteering/project_en?field_eyp_country_value=MD&country=&type_1=1&topic=&date_start=&date_end=
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en?country=MD&topic=&field_eyp_vp_accreditation_type=All&town=&name=&pic=&eiref=&inclusion_topic=
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en?country=MD&topic=&field_eyp_vp_accreditation_type=All&town=&name=&pic=&eiref=&inclusion_topic=
http://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2017-01/Youth%20for%20EaP%20countries%202017.pdf
http://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2017-01/Youth%20for%20EaP%20countries%202017.pdf


2017-2020: un nou program pentru Parteneriatul 
Estic, noi oportunități pentru Republica Moldova

Acest program regional vizează sporirea participării tinerilor 
în societate și oportunitățile lor de angajare, prin dezvoltarea 
liderismului și antreprenoriatului pentru tineret printr-o 
varietate de acțiuni și oportunități, inclusiv:

UE a lansat programul său de granturi de 8,5 
milioane euro în cadrul EU4Youth, îndemnând 
organizațiile să propună acțiuni  care abordează 
angajarea și capacitatea de inserție profesională 
a tineretului, dezvoltarea abilităților și 
participarea activă a tinerilor în societate.

Află mai multe despre EU4Youth

EU4Youth crește datorită realizărilor ultimei 
Ferestre EaP pentru Tineret (2012-13), care a 
implicat 37000 tineri și lucrători de tineret în 1648 
proiecte finanțate de UE

FEREASTRA PARTENERIATULUI ESTIC PENTRU 
TINERET  
(Proiecte Erasmus+ de consolidare a capacităților 
tineretului – 3,45 milioane de euro pentru 2017)

GRANTURI 

€3.45 million
for 2017

• Bursele societății civile pentru tineret  
Oportunități europene de schimb pentru tineri lideri, 
sprijin pentru organizații de tineret

• Parteneriate pentru antreprenoriat 
Ajutor tinerilor antreprenori, sprijin proiectelor ce oferă 
soluții practice pentru provocările sociale în comunități 
locale 

• Oportunități de educație și formare pentru 
îmbunătățirea capacității de inserție 
profesională  - sprijin pentru antreprenori tineri 
creativi, accent pe tineretul defavorizat

• Sprijin liderilor în domeniul educației pentru 
învățământ de calitate axat pe inovație & IT, 
economie verde și antreprenoriat social
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http://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/projects/eu4youth


Proiectul Vecinii UE de la Est construiește o rețea 
de tineri din toată Vecinătatea Estică și Uniunea 
Europeană pentru a încuraja cooperarea și o 
înțelegere mai bună între tinerii europeni. 

Ca parte a rețelei, mai mult de 100 tineri din Statele 
Membre ale UE și țările din Vecinătatea Estică au fost 
desemnați ‘Tineri Ambasadori Europeni’. Printre ei 
sunt 11 tineri moldoveni, cu vârstele între 16 și 25 de 
ani. 

Rolul lor este să reprezinte tineretul din țara sa și să 
creeze rețele cu tineri din UE și Vecinătatea Estică, să 
facă schimb de experiență și să discute probleme de 
interes pentru tineri.

“Am început să lucrez într-o organizație 
de tineret; fac voluntariat și aplic 
pentru diverse proiecte europene. 
Datorită lor, călătoresc prin Europa mai 
mult decât atunci când aveam bani. 
Acum, călătoresc mai mult, îmi dezvolt 
abilitățile, întâlnesc oameni noi, învăț 
lucruri noi și capăt experiență, ceea ce 
cu siguranță îmi va fi util în viață.
Daniel Cojocari, YEA din Moldova

Fă click aici pentru a afla mai multe despre rețeaua Tinerii Vecini Europeni, fă cunoștință cu uneia din Tinerii 
Ambasadori Europeni din Moldova, sau alătură-te grupului Young European Neighbours pe Facebook 

pentru a rămâne la curent cu oportunitățile pentru tineret în regiune
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Lucrăm împreună pentru un viitor mai bun

Tineri Vecini Europeni

http://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth/learn-more-get-involved
http://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth/young-european-ambassadors?field_country_related_target_id=86
http://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth/young-european-ambassadors?field_country_related_target_id=86
https://www.facebook.com/groups/1762832023967493/


Membrii Eurocluburilor sunt implicați 
activ în promovarea Uniunii Europene în 
orașul Ungheni. Suntem mândri că avem 
posibilitatea de a face parte din această 
echipă.”  
Cristiana Morcov, elevă în clasa 11-a la 
Liceul ‘Vasile Alecsandri’  din Ungheni, 
care a  creat un Euroclub în 2013

Proiectul nostru a implicat multă 
creativitate, astfel încât puteai simți 
mentalitatea fiecărei țări. A fost 
minunat… Când am mers la Parlamentul 
European, m-a inspirat mult, în special 
când unul din Membrii Parlamentului 
ne-a spus că trebuie să învățăm mult și 
trebuie să facem schimbări, fiindcă noi 
suntem viitorul Europei, deci noi trebuie 
cu adevărat să încercăm să-l facem mai 
bun.
Otilia Vatavu, 14, care a participat la 
concursul ‘My Alien Friend’.
Află mai multe

Moldova are o rețea de Eurocluburi școlare instituite cu 
sprijinul UE. Eurocluburile sunt o formă de cooperare 
între profesori și elevi, care au drept scop dezvoltarea 
unei conștiințe europene. Inițiativa a început inițial 
în Portugalia în anii 1990, și de atunci s-a răspândit în 
toată UE și țările sale vecine.

Eurocluburile informează și educă tinerii despre UE și 
problemele UE-Moldova, oferă asistență în stabilirea 
unor relații bune cu ONG-uri europene pentru tineret, 
și susține aspirațiile Moldovei de integrare în UE. 

eTwinning este o platformă pentru școlile din toată Europa 
de comunicare, colaborare, elaborare a proiectelor, 
partajare, simțire și participare la cea mai incitantă 
comunitate de învățare… 

În cadrul eTwinning, 134 școli și 270 profesori din Moldova 
au creat legături cu școli din toată Europa și sunt implicați în 
548 proiecte.

Euroclubul din Ungheni are peste 40 membri. Printre 
proiectele sale recente este inițiativa ‘Tineretul 
Promovează Uniunea Europeană’, cu activități care 
includ proiecții de filme, expoziții, conferințe și vizite de 
studiu.  Euroclubul, de asemenea, a câștigat premiul 
întâi la un concurs internațional în Slovacia, ‘the 
Odyssey of the Mind’ (Odiseia minții), și a participat la 
un concurs internațional eTwinning în Bruxelles unde a 
luat parte la diverse seminare despre calea europeană 
a Moldovei. 

Eurocluburile Moldovei
Află mai multe despre eTwinning în Moldova
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Elevi ca promotori ai valorilor europene

Eurocluburi Școlare
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https://plus.etwinning.net/en/pub/projects/project.cfm?id=99291
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/22770/eu-information-centres-and-euroclubs_en
https://plus.etwinning.net/en/pub/countries/country.cfm?c=498


În timp ce șomajul în Moldova este relativ scăzut, 
există dezechilibre substanțiale între ofertă și 
cerere pe piața muncii, și șomaj semnificativ în 
unele sectoare economice, cu deficit de lucrători 
calificați.

Ca răspuns la această provocare, Moldova s-a 
angajat într-o reformă generală a educației și 
instruirii profesionale (EIP/VET), susținută de UE 
cu suport bugetar în valoare de 25 milioane euro 
și un proiect de asistență tehnică în valoare de 
încă 5 milioane euro.

Realizările includ:

• 11 Centre de Excelență create, bazate pe 
cele mai avansate colegii/facultăți și școli 
profesionale; 

• lucrări de reparație majore pentru a le 
transforma în instituții model; 

• școli dotate cu echipament și materiale 
digitale; 

• noi curicule concepute în conformitate cu 
cerințele pieței de muncă; 

• noi meserii și specializări introduse la 
cererea întreprinderilor; 

• instruirea intensivă a profesorilor pentru 
a-i ajuta să ofere elevilor săi o educație 
relevantă și de calitate;

• realizarea unui portal web specializat - 
www.ipt.md – pentru a informa publicul 
despre realizările în EIP/VET și pentru a 
oferi un mijloc de comunicare și schimb 
de informație între studenți, profesori, 
întreprinderi și autorități.

Află mai multe despre Educația și 
Instruirea Profesională în Moldova
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http://www.ipt.md/ro/
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Moldova_EN
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Moldova_EN

