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1. Ce fel de burse oferă Programul Erasmus+ 
pentru studenții din Moldova?



1. Ce fel de burse oferă Programul Erasmus+ 
pentru studenții din Moldova?

• Burse pentru studii & stagii de practică –
Mobilitatea Internațională de Credite 

• Burse pentru Programe de Masterat -
Erasmus Mundus Joint Master Degrees - EMJMD



2. Cât poate dura o mobilitate Erasmus+ 
pentru studenți?



2. Cât poate dura o mobilitate Erasmus+
pentru studenți?

• Mobilitate Internațională de Credite –
de la 3 la 12 luni pe ciclu de studiu (Licenţă, Masterat şi Doctorat)

• Stagiu de practică
de la 2 la 12 luni

• Program de Masterat EMJMD 
de la 12 la 24 de luni



3.Cum găsesc o bursă Erasmus+?

Cum găsesc o bursă Erasmus+?



3.Cum găsesc o bursă Erasmus+?

• Mobilitatea Internațională de Credite & Stagii de Practică
Contactează Departamentul Relaţii Internaţionale din cadrul 
universității tale pentru a vedea cu ce universități are acorduri de 
colaborare și pentru care programe de studii este deschisă mobilitatea 
internațională

• Programe de Masterat - EMJMD 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/catalogue_en

Cum găsesc o bursă Erasmus+?

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/catalogue_en


4.De la cine pot cere informații și ajutor
pentru aplicare? Cum aplic?

Cum găsesc o bursă Erasmus+?



4.De la cine pot cere informații și ajutor 
pentru aplicare? Cum aplic?

• Oficiul Național Erasmus+ în Republica Moldova

• Departamentul Relaţii Internaţionale din cadrul universității tale

• Erasmus Student Network - https://esn.org/

• Erasmus+ Student Network in Moldova - facebook.com/esamoldova/

• Agenția EACEA - https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

• Programe de Masterat - EMJMD  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/catalogue_en

Cum găsesc o bursă Erasmus+?

https://esn.org/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/catalogue_en


5.Ce conține dosarul de aplicare?



5.Ce conține dosarul de aplicare?

(repere orientative, de precizat după caz)

• Certificat de cunoaștere a limbii străine

• Copia carnetului de note / diploma de licență

• Scrisoare de motivare

• CV

• Scrisoare de recomandare

• Alte acte la solicitare



6.Contează cetățenia pe care o dețin atunci când 
aplic pentru o bursă de studii Erasmus+?



6.Contează cetățenia pe care o dețin atunci când 
aplic pentru o bursă de studii Erasmus+?

Nu contează*

* Notă. Cetățenii din Țările Partenere sunt mai avantajați în cazul EMJMD 



7.Unde pot studia studenții din Republica Moldova 
prin intermediul Programului Erasmus+?



Studenții din Țările Partenere pot studia 
doar in Țările de Program (34):

 28 țări Europene (atenție la Marea Britanie!)

 + alte 6 țări participante la Program -
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei,  Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia, Turcia, Serbia (începând cu 
anul 2019)

Uneori, în cadrul EMJMD pot fi organizare 
sesiuni de practică în Țările Partenere

7.Unde pot studia studenții din 
Republica Moldova prin intermediul 

Programului Erasmus+?



9. Ce îmi oferă studiile peste hotare prin 
intermediul Programului Erasmus+?



9. Ce îmi oferă studiile peste hotare prin 
intermediul Programului Erasmus+?

• Experienţă unică de studii în Europa

• Recunoaşterea creditelor de studii acumulate

• Dobândirea de cunoştinţe profunde despre Europa 
şi învăţământul superior European

• Îmbunătăţirea competenţelor lingvistice 
şi a experienţei interculturale

• Sporirea angajabilităţii prin recunoaşterea
studiilor peste hotare

• Schimbul academic de cunoştinţe, idei şi contacte

• ... Și multe altele ...



10. Cum pot beneficia 
de un stagiu de practică Erasmus+?



10. Cum pot beneficia 
de un stagiu de practică Erasmus+?

• Contactează Departamentul Relaţii Internaţionale din 
cadrul universității tale

• Erasmusintern.org - https://erasmusintern.org/

https://erasmusintern.org/


11. Care este bursa pentru mobilitate de studii 
Erasmus+ și ce cheltuieli acoperă?



11. Cât valorează bursa pentru mobilitate de 
studii Erasmus+ și ce cheltuieli acoperă?

Grupuri Grup 1 Grup 2 Grup 3

Suma 900 EURO 850 EURO 800 EURO

Programe de Masterat - EMJMD 

Costuri acoperite Beneficiari: studenți din Țările Partenere

Costuri de studii Până la  € 9 000/ an

Costuri de transport

€ 2 000/ an (dacă distanța este mai mică de 4 000 km)
€ 3 000/an (dacă distanța depășește 4 000 km)

Costuri de instalare € 1 000 – contribuție unică

Bursa lunară 1 000/ lună

Mobilitatea Internațională de Credite & Stagii de Practică

+ rambursarea costurilor de transport



12. Cine mă ajută să aleg cursurile pe care le voi studia 
la universitatea gazdă din Țara de Program?



12. Cine mă ajută să aleg cursurile pe 
care le voi studia la universitatea 

gazdă din Țara de Program?

• Mobilitatea Internațională de Credite 
- Universitatea de acasă – unde îți faci studiile
- Universitatea gazdă – unde urmează să pleci în mobilitate 

• Program de Masterat EMJMD
- Nu există posibilitatea de a alege cursuri la un program 

pentru care vrei să aplici sau ești deja acceptat



13. Creditele acumulate în mobilitate vor fi 
recunoscute de universitatea mea de acasă?



13. Creditele acumulate în mobilitate vor fi 
recunoscute de universitatea mea de acasă?

• După finalizarea mobilității:

• Instituția gazdă trebuie să ofere studentului un certificat cu 
programul promovat de către student, inclusiv rezultatele acestuia; 

• Instituția de origine trebuie să recunoască pe deplin CREDITELE 
ACUMULATE (ECTS).

• Perioada de mobilitate trebuie înregistrată în suplimentul la diplomă.



14. Care sunt formalitățile necesare pentru 
organizarea mobilității?



14. Care sunt formalitățile necesare 
pentru organizarea mobilității?

• Înainte de mobilitate primeşti:

• Un „Contract de finanțare" pe durata mobilităţii, încheiat 
între student și instituția din Moldova; 

• Un "Contract de studiu" care include programul de studiu ce
trebuie urmat, semnat de către student, instituţia din ţara 
gazdă şi cea din Moldova; 

• "Carta studentului Erasmus+", care stabilește drepturile și 
obligațiile studentului pe perioada de studiu în străinătate.



15. Cum găsesc un program de Masterat 
Erasmus Mundus Joint Master Degrees?



15. Cum găsesc un program de Masterat 
Erasmus Mundus Joint Master Degrees?

Lista programelor de Masterat EMJMD -

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/catalogue_en



16. Ce beneficii oferă programele EMJMD?



16. Ce beneficii oferă 
programele EMJMD?

• Studii integrate, recunoscute în totalitate în țările 
participante

• Cursuri în cel puțin două țări din consorțiu

• Studii cu durată de 12, 18 sau 24 de luni 
(60, 90 sau 120 de Credite (ECTS))

• Diplomă dublă, multiplă sau comună 

• Bursă deplină pentru studenți din toată lumea



17. Care este termenul limită de depunere
a dosarelor pentru bursele Erasmus+?



Atenție! 

Programele au, de obicei, termene limită diferite de aplicare!

• Mobilitate Internațională de Credite -

consultați site-ul și rețelele de socializare ale universității unde    
învățați sau contactați Departamentele Relaţii Internaţionale

• Programe de Masterat EMJMD

pentru cursurile care încep în toamna anului 2020:

se aplică în perioada Septembrie 2019 – Februarie 2020,

Consultați https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/catalogue_en

17. Care este termenul limită de depunere 
a dosarelor pentru bursele Erasmus+?

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/catalogue_en


18. Ce este ESN? Există ESN în Republica Moldova?



https://esn.org/

18. Ce este ESN? Există ESN in Republica Moldova?

European Students Association from Moldova

https://www.facebook.com/esamoldova/

https://esn.org/
https://www.facebook.com/696400347420762/photos/707007699693360/
https://www.facebook.com/696400347420762/photos/707007699693360/
https://www.facebook.com/esamoldova/


19. Unde pot afla despre oportunitățile acțiunilor 

Erasmus+ Tineret 
şi

Corpul European de Solidaritate (voluntariat)?



19. Unde pot afla despre oportunitățile acțiunilor 
Erasmus+ Tineret şi Corpul European de Solidaritate 

Info Centru în Moldova 
pentru Erasmus+Youth & 
European Solidarity Corps

https://www.facebook.com/EP.Moldova/

https://www.facebook.com/EP.Moldova/?tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/EP.Moldova/


20. Unde se află Oficiul Național Erasmus+?



Parlamentul
Republicii Moldova

Grădina Publică 
Ștefan cel Mare



Oficiul Național Erasmus+ în Moldova

Str. Maria Cebotari 37, 

Etajul 3, of. 304

+ 373-22-88-16-30

erasmusplus@erasmusplus.md

www.erasmusplus.md

Facebook.com/erasmusplusmoldova

mailto:erasmusplus@erasmusplus.md
http://www.erasmusplus.md/



