
Îmbunătățirea perspectivelor pentru tineret este în centrul cooperării Uniunii Europene cu Partenerii săi din Est. Împreună cu Republica 
Moldova, UE își propune să creeze oportunități pentru tineri de a învăța, lucra, participa pe deplin în societate și de a-și realiza potenția-
lul. În cadrul Parteneriatului Estic, Uniunea Europeană acordă sprijin tinerilor în valoare de aproape 330 milioane EUR pentru perioada 
2017-2020.
Odată cu Oferta Nouă pentru Tineret/New Deal for Youth, propusă de Comisia Europeană în martie 2020, ca element al politicii Parteneriatului 
Estic dincolo de 2020, se așteaptă să crească investițiile în tineret în această perioadă. 

EDUCAȚIE, FORMARE ȘI MOBILITATE

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI ANTREPRENORIAT

PARTICIPARE ȘI LEADERSHIP

Erasmus+: 210 milioane EUR pentru regiunea PaE pentru 2014-2020, 
permițând unui număr de peste 80.000 de tineri, lucrători de tineret, 
studenți și personal didactic să beneficieze de oportunități de schimb, 
inclusiv:

• Burse de studiu în Europa
• Schimburi de studenți
• Corpul European de Solidaritate
• Schimburi de tineri

- Din 2014-2019, fondurile UE au permis ca 1.842 studenți și personal 
didactic din Republica Moldova să studieze sau să predea în UE și 
ca 985 europeni să învețe sau să predea în Moldova; 29 studenți la 
Masterat din Republica Moldova au primit burse complete în cadrul 
programului Erasmus. 

- Din 2015-19 peste 4.331 tineri și lucrători de tineret din Moldova 
au luat parte la schimburi Erasmus+, dialog în domeniul politicilor 
de tineret și activități de voluntariat, cu 130 din ei fiind implicați în 
activități specifice care vizează tinerii și factorii de decizie.

eTwinning Plus: 341 școli din Republica Moldova implicate în schimburi 
și dezvoltare profesională pentru profesori. Către 2020, peste 7.700 
profesori și peste 3.000 de școli din Parteneriatul Estic sunt conectați 
prin eTwinning Plus.

Școala Europeană  din Georgia: lansată în septembrie 2018, un simbol 
al excelenței pentru elevii din întreaga regiune PaE – inclusiv Moldova 
– care vor primi o diplomă recunoscută la nivel internațional. În cadrul 
celei de-a treia cohortă de elevi care au început studiile în Septembrie 
2020, 105 tineri primesc educație multilingvă și multiculturală de înaltă 
calitate, inclusiv o înțelegere a UE, a valorilor sale de bază și PaE.

EU4Youth: 43 milioane EUR pentru regiunea PaE pentru a stimula 
potențialul antreprenorial și a dezvolta competențe necesare pe 
piața muncii, prin înființarea incubatoarelor de afaceri și a clusterelor 
de inovare, a schemelor de mentorat axate pe antreprenoriat și 
programe non-formale de recuperare pentru cei care părăsesc școala 
timpuriu. Moldova participă la trei proiecte de grant EU4Youth lansate 
în 2017-2019 pentru a sprijini capacitatea de inserție profesională 
și antreprenoriatul, inclusiv antreprenoriatul social, printre tinerii 
defavorizați, și 40 de organizații moldovenești participă la proiecte mici 
de grant de consolidare a capacităților.

Educație și Formare Profesională (VET): UE a acordat sprijin în valoare 
de 30 milioane EUR pentru 2014-17 pentru reforma sectorul VET în 
Republica Moldova, inclusiv sprijin pentru crearea a 11 centre de excelență. 
Dezvoltarea unor programe de studii noi în conformitate cu cerințele 
pieței muncii și instruire pentru profesori. 

Moldova participă la Erasmus pentru Tineri Antreprenori, un program de 
schimb transfrontalier, care oferă antreprenorilor noi sau aspiranți șansa 
de a învăța de la antreprenori cu experiență din alte țări.

Fundația Europeană de Formare: sprijinirea cooperării prin evaluarea 
politicilor care sprijină tinerii în tranziția lor la muncă, pentru a identifica 
domeniile prioritare de acțiune și pentru a sprijini strategiile naționale de 
tineret – citește raportul Republicii Moldova.

Cel de-al 4-lea Forum al Tineretului Parteneriatului Estic din iunie 2019 
a discutat “Gândirea critică prin educație media și participare activă”, iar 
Summitul virtual al Tineretului PaE din 2020 a promovat schimbul în jurul 
priorităților cheie ale „Ofertei Noi pentru Tineret” post-2020.

Programul Bursele Societății Civile al PaE: susține tinerii lideri ai societății 
civile din țările partenere din est în dezvoltarea leadershipului și a 
competențelor – 11 bursieri din Republica Moldova au fost selectați în 
2017-2020. 

Bursele Societății Civile pentru Tineret ale EU4Youth: sprijină 
organizațiile de tineret și aproximativ 460 bursieri pe calea de a deveni 
participanți activi în politica de dezvoltare.

Tineri Ambasadori Europeni: peste 700 Tineri Ambasadori Europeni (YEA) 
promovează cooperarea dintre tineri și organizațiile de tineret în UE și 
țările partenere din est, ca parte a proiectului ‘VECINII UE de la est’ – fă 
cunoștință cu YEA din Republica Moldova. 

Rețeaua de absolvenți EU4Youth: bazându-se pe entuziasmul și 
experiența dobândită în programele de educație non-formală, absolvenții 
diferitor inițiative pentru tineret ale UE susțin un angajament mai mare 
al tinerilor dezavantajați din țările partenere din est în comunitățile lor 
locale și în programele de mobilitate ale UE. În faza sa pilot, 10 absolvenți 
ai EU4Youth din Republica Moldova vor contacta cel puțin 50 de tineri 
dezavantajați din comunitățile lor. 

UE ȘI REPUBLICA MOLDOVA: 
UN PARTENERIAT PENTRU TINERET

UN PACHET PRIVIND TINERETUL ȘI EDUCAȚIA 
VA ADUCE SCHIMBĂRI PÂNĂ ÎN 2020 ȘI DUPĂ

#eu4youth
#strongertogether

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/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
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/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
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/young-people/youth-exchanges_en
https://www.etwinning.net/en/pub/community/countries/country.cfm?c=498
http://www.eapeuropeanschool.eu/
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4youth-grant-scheme-focus-disadvantaged-youth-and-youth
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/youth-transition-work-moldova
https://www.facebook.com/easternpartnershipyouthforum/
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/news/eastern-partnership-youth-engagement-summit-discusses-new-deal-youth
http://fellowships.eapcivilsociety.eu/
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4youth-capacity-building-eastern-partnership-youth-window
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth/young-european-ambassadors?field_country_related_target_id=86
https://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/projects/eu4youth-alumni-network


VOCI TINERE DIN REPUBLICA MOLDOVA

TÂNĂR AMBASADOR 
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SOLIDARITATE

BURSIER AL SOCIETĂȚII CIVILE 
DIN PAE

SCHEMA DE GRANTURI 
EU4YOUTH

ION BULGAC
Tânăr Ambasador European din 

Moldova 

“Pentru mine, a fi un Tânăr 
Ambasador European este o 

experiență unică, deoarece aici 
am crescut mult ca personalitate 
și, în același timp, am avut mereu 

senzația că ofer ceva altora.”

CONSTANTIN ARHIP
Elev la Școala Parteneriatului Estic

“Școala Europeană a PaE mi-a oferit 
o șansă unică de a crește pe plan 

profesional, datorită rigorii academice 
și implicării extracurriculare. Aici, mi-
am descoperit pasiunea de a avea un 
impact pozitiv asupra oamenilor din 

jurul meu, în societatea în care trăiesc, 
precum și asupra întregii lumi.“

DANIEL FRUMUSACHI
Beneficiar al proiectului EU4Youth

“Acest proiect m-a învățat să am 
curaj și să nu mă tem de eșec. 

După ce am participat la cursul 
de instruire despre antreprenoriat 
pentru tineri, am încercat să-mi 

inițiez afacerea. După două eșecuri, 
a treia încercare a fost de succes.”

NINA JACOBSON   
Participantă la Corpul European 
de Solidaritate, a luat parte la o 

activitate de voluntariat pe termen 
lung în Italia 

“A fost atât de minunat să ma 
întâlnesc în sfârșit pe Mine! M-am 

cunoscut datorită CES!”

VICTORIA ISAAC
Bursieră a Societății Civile 

“Bursa Societății Civile a PaE este 
unul dintre cele mai minunate 

momente din cariera mea. Această 
bursă mi-a oferit oportunitatea de 
a aduce schimbări în comunitatea 
mea și m-a făcut parte din familia 

Bursierilor Societății Civile cu 
mentori și colegi grozavi.”

MARIANA ȚURCAN
Beneficiară a proiectului EU4Youth 

“Ceea ce am apreciat cel mai mult 
la acest proiect și experiență sunt 

noile cunoștințe ale instrumentului 
inovator despre care am învățat și 
despre care suntem încântați să le 
împărtășim cu lucrătorii de tineret 

din Moldova, și diversitatea și 
receptivitatea participanților.”

AFLĂ MAI MULTE:

SPRIJINUL UE PENTRU TINERET 
www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth 

ERASMUS+ 
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus 

OFICIUL NAȚIONAL ERASMUS+ ÎN MOLDOVA  
www.erasmusplus.md/

CENTRUL DE INFORMARE PENTRU TINERET ERASMUS+ ÎN MOLDOVA 
 www.facebook.com/EP.Moldova 

eTWINNING PLUS MOLDOVA
https://e-twinning.utm.md    

 
FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE 

www.etf.europa.eu 

BURSELE SOCIETĂȚII CIVILE  
www.fellowships.eapcivilsociety.eu 

http://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth 
http://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
http://www.erasmusplus.md/
http://www.facebook.com/EP.Moldova
https://e-twinning.utm.md 
http://www.etf.europa.eu/
http://fellowships.eapcivilsociety.eu/

