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Schimbă vieți. Deschide minți.



Termeni de referinţă Erasmus+ 

• Mobilitate – activitate de studiu de scurtă durată (3-12 luni, în ca-
drul unui ciclu de studii) efectuată de un student sau activitate de 
formare sau predare pentru un cadru didactic (care durează între 
5 zile și două luni), într-o instituție dintr-o țară diferită de cea de 
origine a beneficiarului.

• Consorțiu – asociere a câtorva instituții de învățământ superior 
pentru alcătuirea și realizarea în comun a unui program de studii 
(Masterat sau Doctorat).

• Diplomă comună/multiplă – diplomă de studii recunoscută 
internațional, eliberată de un consorțiu. Diploma comună este eli-
berată din numele consorțiului, iar cea multiplă este semnată indi-
vidual de fiecare universitate membră a consorțiului.

• Țări de Program – totalitatea țărilor membre ale Uniunii Europe-
ne + Macedonia (FYROM), Turcia, Liechtenstein, Islanda și Norve-
gia.

• Țări Partenere – țări non-UE, împărțite pe regiuni. Republica Mol-
dova face parte din Țările Parteneriatului Estic. 



Introducere

Erasmus+ este Programul Uniunii Europene pentru Educație, 
Formare, Tineret și Sport 2014-2020. 

Programul își propune să modernizeze și să îmbunătățească 
învățământul superior în Europa și în lume. Tocmai de aceea 
are condiții de participare și de finanțare simplificate față de 
programele precedente.



Erasmus+ în Moldova

Oficiul Național Erasmus+ Moldova (NEO) este reprezentanța oficială 
a Programului Erasmus+ al Uniunii Europene pentru Educație, Forma-
re, Tineret și Sport (2014-2020), în domeniul studiilor superioare.

Ce atribuții are Oficiul Național Erasmus+?

• Promovează programul Erasmus+ și oportunitățile disponibile în 
cadrul acestuia pentru Republica Moldova;

• Informează studenții, cadrele didactice și persoanele interesate 
despre program și metode de accesare a anumitor burse, proiecte;

• Organizează instruiri pentru studenți și cadrele didactice în ac-
cesarea oportunităților Erasmus+ (mobilități, studii, proiecte de 
consolidare a capacităților în învățământul superior, activități Jean 
Monnet);

• Colaborează cu Ministerul Educației pentru armonizarea legislației 
naționale din domeniul educației cu cea a Uniunii Europene, astfel 
încât tinerii și cadrele didactice din Republica Moldova să benefici-
eze la maxim de oportunitățile oferite de Erasmus+.

• Monitorizează implementarea proiectelor Erasmus+ în domeniul 
învățământului superior în Republica Moldova.



Ce trebuie să ştii?

• Programul ICM este valabil pentru studenții înmatriculați la forma 
de învățământ cu frecvență, la Licență, Masterat sau Doctorat.

• Programul oferă burse studenților selectați. Acestea sunt acordate 
în baza unui parteneriat între o instituție de învățământ din Moldo-
va și alta dintr-o Țară de Program.

• Studiile într-o universitate din UE durează între 3 și 12 luni, într-un 
ciclu de studii. Pentru studenții de la facultățile din domeniul medi-
cinei această durată este de până la 24 de luni.

Ce beneficii ai cu Mobilitatea Internațională de Credite (ICM)?

• Înveți într-un mediu internațional;
• Îți dezvolți capacitățile de comunicare;
• Îți îmbunătățești cunoștințele lingvistice;
• Îți alegi singur cursurile;
• Îți sunt recunoscute studiile la întoarcere;
• Descoperi țări și culturi noi;
• Îți lărgești cercul de prieteni;
• Beneficiezi de studii de calitate;
• Ai o bursă lunară între 750 și 850 de Euro;
• Faci cunoștință cu un sistem de învățământ diferit.

Erasmus+ Mobilitate Internațională de Credite (ICM)



Cum aplici? 

• Informează-te despre oportunități de mobilitate, calendar de 
aplicare și condiții de participare la departamentul pentru relații 
internaționale de la universitatea la care îți faci studiile;

• Adună dosarul care ți se cere;
• Aplică online sau depune personal dosarul la departamentul de 

relații internaționale. 

Ce conține dosarul de aplicare? 
(repere orientative, care urmează a fi precizate la departamentul de relații internaționale).

• Certificat de cunoaștere a limbii engleze;
• Copia carnetului de note;
• Scrisoare de motivare;
• CV;
• Scrisoare de recomandare.

*Documentele din dosarul de aplicare vor fi în limba engleză.

Erasmus+ Mobilitate Internațională de Credite (ICM)



Statistica Mobilităților Internaționale de Credite 2015-2017

Anul Participant Participanți,
MD → UE

Participanți,
UE → MD Total

2017 Studenți și cadre 
didactice 314 192 506

2016 Studenți și cadre 
didactice 338 192 530

2015 Studenți și cadre 
didactice 263 35 298

Erasmus+ Mobilitate Internațională de Credite (ICM)



Întrebări şi răspunsuri: 

Există o taxă de participare în Mobilitățile Internaționale de Cre-
dite Erasmus+?
Programul Erasmus+ nu implică taxe pentru participanți. În plus, 
studenții selectați beneficiază de o bursă (din care reușesc, de regulă, 
să-și acopere cheltuielile de cazare, alimentație și alte cheltuieli curen-
te) și de acoperirea cheltuielilor de transport.  

Pot să beneficiez de o mobilitate în cadrul Erasmus+ dacă vorbesc 
o altă limbă de circulație internațională decât engleza?
Limba de bază pentru studii în cadrul mobilităților Erasmus+ este en-
gleza. La aplicare, vi se va solicita un document de cunoaștere a limbii 
engleze. Totuși, dacă cunoașteți limba țării în care va avea loc mobili-
tatea, acest lucru va constitui un avantaj. 

Care sunt perioadele de aplicare pentru mobilitățile Erasmus+?
Programele au, de obicei, termene diferite de aplicare. Tocmai din acest 
motiv studenții se vor adresa departamentului de relații internaționale 
de la universitatea lor.

Erasmus+ Mobilitate Internațională de Credite (ICM)



Erasmus+ Program Comun de Masterat

Ce trebuie să ştii? 

• Programele Comune de Masterat Erasmus+ sunt organizate de că-
tre consorții de universități din întreaga lume;

• Acestea sunt programe de studii efectuate integral peste hotare;
• Masteranzii fac studii la cel puțin trei universități europene din 

țări diferite;
• La finalizarea studiilor consorțiile oferă o diplomă comună sau 

multiplă;
• Nu există o limită de vârstă pentru participare.

Ce beneficii obții dacă optezi pentru un Program Comun de Mas-
terat? 

• Obții o diplomă recunoscută internațional;
• Îți îmbunătățești cunoștințele lingvistice;
• Înveți de la profesori din toată lumea;
• Ai acces la laboratoare dotate;
• Călătorești;
• Ai o bursă lunară de 1000 de Euro.



Cum aplici?

• Accesează site-ul programului de Masterat* care te interesează;
• Adună dosarul care ți se cere;
• Aplică online, individual. 

Ce conține dosarul de aplicare? 
(repere orientative, lista poate varia de la program la program)

• Diploma de Licență + Anexa cu note și credite;
• Scrisoare de motivare;
• Certificat de cunoaștere a limbii engleze;
• Dovezi ale activităților (academice și non-academice);
• CV;
• Scrisori de recomandare/ referință profesională;
• Formular de înscriere;
• Copie a pașaportului;
• O fotografie de tip pașaport.

Erasmus+ Program Comun de Masterat

*Programe Comune de Masterat:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en



Erasmus+ Program Comun de Masterat

Întrebări şi răspunsuri:

Pot să urmez integral masterat peste hotare prin intermediul 
Erasmus+ ?
Desigur. Erasmus+ pune la dispoziție programe comune de masterat. Studiile 
au loc în cel puțin două universități europene din țări diferite. Programele 
Comune de Masterat sunt disponibile pentru cetățenii Republicii Moldova.

Care este limita de vârstă pentru aplicare la un program de mas-
terat?
Nu există o limită de vârstă pentru aplicare. Prin urmare, poți aplica oricând 
dacă ai o diplomă de licență.

Pentru câte programe de masterat pot aplica?
Aplicarea se face pentru maxim trei programe de Masterat, într-un an.



Oficiul Naţional Erasmus+ în Moldova

Str. Maria Cebotari 37, of. 304

anexa hotelului Jolly Alon

Chişinău, Moldova

+373 22 88 16 30

erasmusplus@erasmusplus.md

Facebook/erasmusplusmoldova

www.erasmusplus.md


