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Proiecte de Consolidare a Capacităţilor în Învăţământul Superior 
 

 

Proiectele internaţionale au ca scop eficientizarea cooperării instituţionale, schimburilor 

şi mobilităţii între sistemele de educaţie ale Republicii Moldova, Uniunii Europene, CSI şi alte 

ţări. 

În urma Apelului EAC/A04/2015 au fost depuse 736 de dosare dintre care doar 147 de 

proiecte au fost aprobate pentru finanţare. În total, 41 de dosare au fost depuse cu implicarea 

instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova, dintre care 4 proiecte au ajuns să fie 

selectate pentru finanţare.  

Informaţii suplimentare pot fi găsite la următorul link: 
http://www.erasmusplus.md/ro/article/proiecte-selectate-erasmus  

 

Denumirea proiectului Instituţia aplicantă Beneficiari din Moldova 

 

Educational for Drone 

 

Universitatea Sannio, Italia 

– Universitatea de Stat din 

Moldova; 

– Academia de Poliţie ”Ştefan 

cel Mare” a MAI; 

– Universitatea Agrară de Stat 

din Moldova; 

– Academia de Administrare 

Publică; 

– Autoritatea Aeronautică 

Civilă a Republicii Moldova. 

 

European Human Rights Law 

for Universities of Ukraine and 

Moldova 

 

Universitatea Tehnică din 

Tallinn, Estonia 

– Universitatea de Stat din 

Moldova; 

– Academia de Poliţie ”Ştefan 

cel Mare” a MAI; 

– Universitatea de Stat ”Alecu 

Russo” din Bălţi; 

–Ministerul Educaţiei al 

Republicii Moldova; 

– CRCT Gutta-Club. 

 

Licence, Master professionnels 

pour le développement, 

l’administration, la gestion, la 

protection des systèmes et 

réseaux informatiques dans les 

entreprises  

 

Universitatea ”UniNettuno”, 

Italia 

– Universitatea de Stat din 

Moldova; 

– Universitatea de Stat ”Alecu 

Russo" din Bălţi; 

– Universitatea Tehnică a 

Moldovei; 

– Academia de Studii 

Economice din Moldova; 

– Ministerul Educaţiei al 

Republicii Moldova; 

– Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor 

al Republicii Moldova; 

– Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Informatice; 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.erasmusplus.md/ro/article/proiecte-selectate-erasmus&hash=d123b15e566378281a66da0173b36b05


– Efes Vitanta Moldova 

Brewery; 

– Centrul de Telecomunicaţii 

Speciale. 

 

 

Elevating the 

internationalisation of higher 

education in Moldova 

 

Academia de Studii 

Economice din Moldova 

– Universitatea de Stat ”Alecu 

Russo" din Bălţi; 

– Universitatea Tehnică a 

Moldovei; 

– Academia de Studii 

Economice a Moldovei; 

– Universitatea Agrară de Stat 

din Moldova; 

– Universitatea de Stat ”B.P. 

Hasdeu” din Cahul; 

– Universitatea de Stat din 

Comrat; 

– Ministerul Educaţiei al 

Republicii Moldova; 

– Consiliul Rectorilor  

din Republica Moldova. 

 

 

 

 

 

Proiecte de cercetare ştiinţifică 
 

 

 
Denumirea 

proiectului 

Membrii Obiectivul general Impactul ştiinţific, economic, social 

Prizonieri de 
război. Istorie 

în documente 

(Lagărele 
RSSM) 

Academia 
„Ştefan cel 

Mare” a MAI. 

 
Serviciul de 

Stat de Arhivă 

al Republicii 
Moldova 

Recuperarea 
memoriei istorice, 

care constituie o 

dovadă certă a 
ataşamentului faţă de 

valorile democraţiei 

şi respectării 
drepturilor omului, 

Uniunea Europeană 

fiind o sursă de 

inspiraţie şi de 
încurajare pentru 

toate naţiunile care 

încearcă să 
însuşească lecţiile 

istoriei, prin păstrarea 

memoriei tuturor 

victimelor 
conflagraţiilor 

mondiale. 

La finele anului 2014, ca urmare a 
desecretizării arhivei Ministerului de Interne,  

Academia „Ştefan cel Mare” în comun cu 

Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii 
Moldova au publicat două volume ale 

lucrării: „Prizonieri de război. Istorie în 

documente (Lagărele RSSM)”. 
Publicaţia reflectă informaţii despre 

aproximativ 16000 prizonieri din cel De-al 

Doilea Război Mondial, care reprezintă peste 

30 de naţionalităţi şi etnii ale diferitor ţări. 
Rezultatele cercetării expuse în volumele 

respective ale lucrării au fost puse la 

dispoziţia istoricilor şi generaţiilor de 
cercetători preocupaţi de problema în cauză. 

De asemenea, acestea au fost transmise 

ambasadelor acreditate din Republica 

Moldova pentru a oferi posibilitate familiilor 
şi rudelor prizonierilor ce nu au supravieţuit 

până la întoarcerea în patrie să obţină o 

informaţie veridică ce varsă puţină lumină 
asupra sorţii lor. 



„Eroii 

Ministerului 

Afacerilor 
Interne căzuţi 

în luptele 

pentru 

integritatea 
teritorială şi 

independenţa 

Republicii 
Moldova. 

Album pe baza 

documentelor 
de arhivă” 

Ministerului 

Afacerilor 

Interne. 
 

Asociaţiile 

Obşteşti: 

– „Tradiţii 
Militare”; 

– „Credinţă 

Patriei”; 
– „AVR – 1992 

Tiras-Tighina”; 

–„ACAPOLIS” 
– „Asociaţia 

pentru protecţia 

bunurilor 

culturale din 
Republica 

Moldova”. 

Educarea militaro-

patriotice a tinerei 

generaţii în spiritul 
dragostei faţă de ţară, 

faţă de societate şi 

valori naţionale. 

Publicaţia comemorativă, are menirea să 

împrospăteze memoriile celor care i-au 

cunoscut pe martirii-eroi şi este binevenită 
pentru cei care doresc să-i cunoască. 

Albumul cuprinde 92 de dosare personalizate 

ale angajaţilor ministerului de interne (ofiţeri, 

subofiţeri, civili) căzuţi cu moarte de erou în 
perioada evenimentelor din 1991-1992, care 

conţin date biografice, o serie de copii de pe 

actele din dosarele personale, informaţii 
despre faptele de vitejie şi decoraţii, mărturii 

ale apropiaţilor şi camarazilor de luptă, 

imagini ale monumentelor, mormintelor, 
basoreliefurilor sau plăcilor comemorative, 

fotografii din timpul când erau în viaţă. 

Totodată lucrarea include şi un disc cu 

documentarul „Ecourile Războiului din 
1992” (autor S.Carp). 

 

 
 


