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MISIUNEA FUNDAŢIEI 
 
Fundaţia Soros-Moldova (FSM) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată 
în anul 1992 de către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societăţii deschise în 
Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor 
programe în diverse domenii, precum: mass-media, politici culturale, reforma judiciară, buna 
guvernare, participare civică şi sănătate publică.  
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MESAJ DIN PARTEA DIRECTORULUI EXECUTIV 
 
Raportul de faţă prezintă partenerilor noştri şi publicului larg activităţile realizate de Fundaţia Soros-
Moldova în 2010. Acesta este structurat într-un mod în care să descriem activităţile FSM conform 
tuturor domeniilor prioritare prevăzute de statutul aprobat de Senat, cuprinzând domenii precum 
independenţa şi eficienţa justiţiei, independenţa mass mediei şi accesul la informaţie, buna guvernare 
şi transparenţă în procesul decizional, participarea cetăţenilor în procesele decizionale şi lupta 
împotriva discriminării. În acest scop, Fundaţia a sprijinit dezvoltarea programelor sale prin activităţi 
de monitorizare şi advocacy, bazate pe cunoaştere / schimb de cunoştinţe şi proiecte de asistenţă 
tehnică. 
 
În domeniul Accesului la Justiţie, una dintre cele mai relevante realizări din acest an a fost crearea 
reţelei pilot de parajurişti comunitari. Fundaţia, având susţinerea financiară din partea Agenţiei 
Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida), a făcut un pas înainte în asistenţa 
juridică, lansând o reţea de 30 de parajurişti comunitari. 14 dintre aceştia activează şi în domeniul 
asistenţei sociale şi, prin urmare, reţeaua pune bazele unui sistem mixt de asistenţă şi informare 
juridică de bază în regiunile rurale; consilierea şi educaţia juridică primară corespund muncii sociale 
pentru majoritatea păturilor marginalizate ale populaţiei. Crearea acestei reţele oferă reformei privind 
accesul la justiţie nu doar o plus valoare, dar şi modifică substanţial focalizarea spre abilitarea juridică 
a persoanelor sărace pentru a participa la procesele decizionale. Acest lucru este văzut drept o 
contribuţie directă a sistemului de asistenţă juridică pentru a îmbunătăţi calitatea guvernării, oferind 
persoanelor sărace curaj şi voce. Parajuriştii şi-au început activitatea în noiembrie 2010. Echipa 
proiectului a elaborat şi echipat comunitatea de parajurişti cu două manuale – „Îndrumar juridic 
elementar pentru cetăţeni” şi „Ghid metodologic pentru parajurişti”, care au fost realizate utilizând cea 
mai bună experienţă internaţională privind domeniul asistenţei juridice primare. Acestea se bazează 
pe experienţa Africii de Sud, Olandei, Marii Britanii, dar şi a Mongoliei şi Sierra Leone. Ghidurile 
reprezintă instrumente practice, elaborate pentru a ajuta parajuriştii în munca lor zilnică şi servesc 
publicului drept o sursă accesibilă de informaţii juridice. 
 
Punctul culminant al activităţilor de advocacy al FSM a fost, probabil, rezultatele pozitive obţinute în 
promovarea reformei de politici în câteva domenii critice, în urma eforturilor de advocacy ale unui grup 
de organizaţii non-guvernamentale, susţinut de Fundaţia Soros-Moldova şi Agenţia Suedeză pentru 
Dezvoltare şi Cooperare Internaţională. Să numim doar trei dintre ele. 
 
În ultimii patru ani, o coaliţie formată din organizaţii non-guvernamentale din Moldova a pledat pentru 
o lege a voluntariatului, care a fost aprobată de Parlament în 2010. Scopul legii este de a promova şi 
facilita participarea cetăţenilor în activităţi civice de voluntariat. Sunt stipulate drepturile şi obligaţiile 
voluntarilor, responsabilităţile instituţiilor gazdă, precum şi politicile şi măsurile de încurajare a 
voluntariatului. 
 
Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova, o organizaţie locală ce reprezintă istorici de 
renume, a folosit cu succes instrumentele de advocacy pentru a fi adoptată legea cu privire la 
conservarea patrimoniului arheologic, care vizează asigurarea unui cadru juridic coerent pentru 
protejarea patrimoniului arheologic naţional, în conformitate cu convenţiile şi recomandările UNESCO 
şi a Consiliului Europei. 
 
În cadrul proiectelor noastre, ne-am concentrat pe dezvoltarea capacităţilor actorilor locali ai societăţii 
civile pentru a crea şi implementa propriile lor programe de politici reformatoare. În urma eforturilor 
acestora, legea cu privire la utilitatea publică a asociaţiilor obşteşti, pentru care a pledat Consiliul 
Organizaţiilor Non-guvernamentale din Moldova, a fost aprobată de Parlamentul Republicii Moldova 
în 2010. Noua lege prevede criteriile necesare pentru a obţine un certificat de utilitate publică şi alte 
cerinţe, care au scopul să crească transparenţa asociaţiilor obşteşti. De asemenea, sunt incluse 
reglementări cu privire la formele de sprijin pentru o organizaţie de utilitate publică oferite de stat şi 
administraţia publică locală. 
 
Activităţile de monitorizare ale fundaţiei s-au focalizat pe un şir de probleme, printre care reforma 
administraţiei publice centrale, drepturile omului, relaţiile UE-Moldova, etc., impulsionând, printre 
altele, o guvernare responsabilă şi transparentă şi un proces de elaborare a politicilor bazat pe 
cunoaştere/dovezi. 
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În mai 2010, Fundaţia Soros-Moldova a lansat primul raport independent şi aprofundat privind 
Monitorizarea Reformei Administraţiei Publice Centrale (APC) din Moldova. Raportul, elaborat de 12 
experţi locali independenţi, a evaluat implementarea reformei în primii patru ani (2006 – 2009) şi a 
fost prezentat tuturor părţilor interesate. Studiul a oferit o analiză alternativă a rapoartelor anuale 
scrise de guvern, din perspectiva unei viziuni obiective şi critice asupra acţiunilor întreprinse în cei 
patru ani, evidenţiind lacunele serioase depistate în procesul de implementare a reformei, formulând, 
totodată, recomandări pentru îmbunătăţire. 
 
O altă realizare a anului a fost Raportul de Progres Anual Independent privind Relaţiile UE-Moldova 
prezentat Comisiei Europene. În ultimii patru ani, în contextul Iniţiativei Parteneriatului Estic, Fundaţia 
Soros-Moldova a susţinut monitorizări independente făcute de societatea civilă privind relaţiile UE-
Moldova. Raportul a fost elaborat cu succes şi prezentat tuturor părţilor interesate. În 2010, pentru 
prima dată, a fost elaborat un raport anual de sinteză de evaluare a progresului înregistrat de 
Republica Moldova pe calea integrării europene, care a fost prezentat Comisiei Europene drept o 
sursă alternativă şi independent de informaţie din partea societăţii civile, în vederea integrării acestuia 
în Raportul pe Ţară pentru 2010, elaborat de Comisia Europeană. 
 
În 2010, fundaţia a oferit asistenţă administraţiilor centrale şi locale pentru a-şi îmbunătăţi 
performanţele şi practicile de luare a deciziilor. În ultimii doi ani, Fundaţia Soros-Moldova şi LGI/OSI-
Budapesta a susţinut proiectul „Dezvoltarea Municipiului Chişinău”, implementat de PNUD, în 
parteneriat cu Primăria Chişinău, prin activităţi precum dezvoltarea instituţională a Primăriei 
Chişinăului şi a sprijinit activitatea grupului de lucru care a elaborat Planul de Acţiuni Anti-criză şi 
Relansare Economică. În rezultat, la 23 septembrie, 2010, Consiliul Municipal Chişinău a aprobat 
Planul de Acţiuni Anti-criză şi Relansare Economică pentru 2010-2012, care prevede patru obiective 
cu privire la consolidarea veniturilor bugetare, creşterea eficienţei serviciilor publice, susţinerea 
dezvoltării economice şi dezvoltarea capacităţii administrative, care vizează dezvoltarea social-
economică a mun. Chişinău. 
 
Fundaţia şi-a continuat eforturile pe termen lung în asigurarea şi protecţia drepturilor grupurilor 
marginalizate, inclusiv drepturile copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi de a trăi şi participa în cadrul 
comunităţii ca cetăţeni egali. Îndeosebi, Iniţiativa Comunitate pentru toţi, un parteneriat între 
societatea civilă şi guvern, implementată de Keystone Human Services International, Moldova, a 
activat pentru a dezinstituţionaliza persoanele cu dizabilităţi mintale şi a le integra în comunitate, într-
un mod durabil. Acest lucru a fost realizat prin dezvoltarea serviciilor de suport la nivel de comunitate 
pentru persoanele din Internatul pentru băieţi cu dizabilităţi mintale severe din Orhei, precum şi prin 
stabilirea cadrului legal pentru oferirea serviciilor comunitare alternative pentru persoanele cu 
dizabilităţi mintale. În urma eforturilor depuse de echipa proiectului, a fost elaborată Strategia privind 
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, aprobată de Guvernul RM şi Parlament, precum şi 
Regulamentele şi Standardele pentru serviciile comunitare „Casă Comunitară” şi „Locuinţă Protejată”. 
Elaborarea şi aprobarea altor cadre de reglementare pentru serviciile sociale de îngrijire la nivel de 
comunitate pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale sunt în curs de desfăşurare. Printre alte 
realizări ale anului, putem menţiona cele patru echipe mobile create în Bălţi, Ialoveni, Hînceşti şi 
Chişinău; cele două centre de resurse educaţionale, care operează în două şcoli comunitare; primul 
serviciu de îngrijire de tip foster pentru copiii cu dizabilităţi mintale; cele trei case comunitare, care la 
moment sunt în curs de renovare. Cu toate acestea, în continuare avem în faţă provocări majore; 
printre acestea, mecanismele financiare depăşite care continuă să favorizeze îngrijirea instituţională, 
situaţia economică din Moldova, lipsa serviciilor alternative de nivel comunitar pentru instituţii, precum 
şi faptul că toate acestea sunt în mare parte realizate cu finanţarea donatorilor. 
 
Pe parcursul anului trecut, fundaţia şi-a exploatat la maximum experienţa valoroasă şi capacităţile 
organizatorice pentru a servi cât mai eficient misiunii FSM. Cu toate acestea, aderarea Republicii 
Moldova la valorile unei societăţi deschise şi a practicilor democratice continuă să fie o provocare 
cheie pentru FSM; o provocare pentru care angajaţii, organele decizionale şi partenerii FSM îşi vor 
dedica toată energia şi capacităţile în anii următori. 

Victor Ursu 
Director Executiv 
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PROGRAME PENTRU TINERET 
 
Fondul pentru Iniţiativele Tinerilor 
Implementator: Asociaţia Obştească „Centrul de Dezvoltare a Tineretului” (CDT) 
Director de proiect: Corneliu CIRIMPEI 
Rezumat: Fondul pentru Iniţiativele Tinerilor (FIT) este un program iniţiat de către Institutul pentru o Societate 
Deschisă în 2008 şi are drept scop identificarea şi susţinerea grupurilor de tineri, care pot mobiliza şi influenţa 
un număr mare de semeni întru promovarea idealurilor societăţii deschise. Acest program se desfăşoară 
concomitent în mai multe ţări: Iordania, Kyrgyztan, Lituania, Nepal, Serbia şi Uganda.  
 
Programul şi-a propus să susţină următoarele tipuri de activităţi:  

- evenimente de dezvoltare a abilităţilor şi a educaţiei de la egal la egal; 
- campanii şi proiecte de mobilizare a tinerilor, având scopul să crească nivelul de 

conştientizare vizavi de principiile şi pilonii unei societăţii deschise; 
- proiecte media, având scopul să informeze şi să promoveze subiecte ce nu sunt acoperite de 

fluxul mediatic cotidian; 
- proiecte inovatoare care să promoveze drepturile omului; 

 
Aplicaţiile în cadrul acestui program sunt înaintate prin intermediul unui sistem de aplicare on-line: 
www.soros.org/youth, iar evaluarea lor este efectuată de către un grup de 3 experţi. 
Implementarea acestui program în Republica Moldova este facilitată de către CDT, care este responsabil 
de promovarea şi mediatizarea programului şi monitorizarea implementării proiectelor finanţate. Pe 
parcursul anului 2010, în cadrul Fondului pentru Iniţiativele Tinerilor, au fost depuse 62 de aplicaţii din 
partea grupurilor din diferite regiuni ale Moldovei. Au fost finanţate următoarele 8 proiecte: 

− Proiectul „Accesul la legislaţie pentru toţi” (administrat de Alexei URALOV de la 
Universitatea de Stat „T.G. Şevcenco” din Tiraspol, Transnistria). Pe teritoriul transnistrean, 
un grup de tineri a iniţiat o serie de activităţi menite să faciliteze accesul la legislaţie şi 
înţelegerea drepturilor omului de către cetăţeni. În cadrul proiectului dat, tinerii au efectuat 
seminarii şi sesiuni de asistenţă juridică pentru persoane de diferite vârste în 12 localităţi de 
pe malul stâng al Nistrului. 
Bugetul proiectului: 5 050 dolari SUA. 

− Proiectul „Tinerii pentru dezvoltarea gustului estetic” (administrat de Bumbu IRINA din 
oraşul Căinari). Proiectul îşi propune să dezvolte gustul estetic în rândul tinerilor şi în acest 
sens au fost organizate o expoziţie de pictură, desfăşurate seminarii, oferite posibilităţi de 
manifestare pentru tinerii artişti.  
Bugetul proiectului: 4 510 dolari SUA. 

− Proiectul „Tinerii în acţiune: Eco-hike” (administrat de Sergiu GRIGORIEV din oraşul 
Dubăsari). Scopul proiectului rezidă în implicarea a 40 de persoane în acţiuni de curăţare a 
malului râului Nistru în regiunea localităţilor Coşniţa, Doroţcaia, Pîrîta, Pohrebea.  
Bugetul proiectului: 4 946 dolari SUA. 

− Proiectul „Promovarea activismului civic prin campanii ecologice” (administrat de 
Tatiana BENCHICI de la liceul ”Alexandru cel Bun” din Rezina). Proiectul îşi propune 
eliminarea tuturor gunoiştilor neautorizate din regiunea istorico-culturală Saharna, împreună 
cu un grup de tineri, şi organizarea unei campanii de propagare a modului de gândire 
ecologic printre localnici şi vizitatori.  
Bugetul proiectului: 8 877 dolari SUA. 

− Proiectul „Dezvoltarea capacităţii de colaborare a tinerilor de pe ambele maluri ale 
Nistrului” (administrat de Marina ILIIN din raionul Râbniţa). În cadrul acestui proiect, au fost 
desfăşurate mai multe activităţi comune cu tinerii din raionul Rezina şi Râbniţa: marşuri 
ecologice, dezbateri publice, teatru social, unde au participat tineri din Rezina şi Rîbniţa.  
Bugetul proiectului: 6 147 dolari SUA. 

− Proiectul „Combaterea barierelor sociale în ce priveşte HIV/SIDA” (administrat de Maria 
ROŞCA din raionul Drochia). În cadrul acestui proiect au fost organizate nouă seminarii cu 
subiectul prevenirii infectării cu HIV/SIDA. Grupul ţintă cu care s-a lucrat a fost reprezentat de 
tineri de 14-18 ani din diferite localităţi ale raionului.  
Bugetul proiectului: 5 920 dolari SUA.  

− Proiectul „www.cevreaueu.md – conexiune web între cetăţeni şi partide politice” 
(administrat de Sergiu COSTAŞ din Chişinău). În baza acestui proiect, a fost construită o 
platformă online în care fiecare vizitator avea posibilitatea să adreseze întrebări 

http://www.soros.org/youth
http://www.cevreaueu.md/
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reprezentanţilor partidelor politice, aflate în acel moment în competiţie electorală, iar ultimii, la 
rândul lor, aveau posibilitatea să se promoveze prin calitatea răspunsurilor oferite.  
Bugetul proiectului: 5 376 dolari SUA.  

− Proiectul „Războiul din Transnistria – 18 ani de luptă cu noi înşine” (administrat de 
Constantin UZDRIŞ din Chişinău). Proiectul îşi propune realizarea unui film documentar în 
baza evenimentelor ce au avut loc după războiul din Transnistria.  
Bugetul proiectului: 4 485 dolari SUA. 

 
Finanţat din bugetul anului 2009. 
 
Focusarea activităţii Fondului pentru Iniţiativele Tinerilor la nivel regional 
Implementator: Asociaţia Obştească „Centrul de Dezvoltare a Tineretului” (CDT) 
Director de proiect: Corneliu CIRIMPEI 
Rezumat: Proiectul şi-a propus să identifice şi să susţină tinerii care pot mobiliza un număr mare de 
semeni pentru promovarea idealurilor societăţii deschise şi ridicarea nivelului de participare a tinerilor 
pentru soluţionarea problemelor comunităţii. În acest sens, a fost organizată şi desfăşurată „Tabăra 
de Inovaţii Sociale” şi a fost constituit „Parlamentul Regional al Tinerilor”.  
„Tabăra de Inovaţii Sociale” a fost organizată în perioada 2-7 august 2010 şi a avut ca Implementatori 
40 de tineri din diferite localităţi ale ţării. Scopul acestei activităţi a fost instruirea tinerilor de a utiliza 
mijloacele moderne de comunicare pentru soluţionarea unor probleme concrete cu care se confruntă 
membrii comunităţii. În urma activităţilor, tinerii au elaborat şase propuneri de proiecte, care au fost 
propuse spre finanţare unor donatori.  
Parlamentul regional al tinerilor a fost constituit în perioada octombrie – noiembrie 2010 şi are scopul 
de a susţine tinerii din regiune să se implice activ în viaţa comunităţii, precum şi încurajarea şi 
instruirea acestora pentru a formula propuneri de proiect ce reflectă necesităţile din localitate şi de a 
le înainta spre finanţare în cadrul programului FIT. Tinerii parlamentari au fost aleşi de semenii lor 
pentru ca aceştia să le reprezinte interesele şi să încerce să soluţioneze problemele comunităţii. Una 
din primele activităţi presupunea crearea şi lansarea site-ului www.tinericahul.md, care serveşte drept 
platformă informaţională pentru tineri despre activitatea parlamentului. În luna decembrie, a fost 
desfăşurată prima şedinţă a parlamentului, unde au participat 40 de tineri. La şedinţa dată s-a 
discutat misiunea Parlamentului regional al tinerilor, a fost stabilit mecanismul de funcţionare a 
parlamentului, a fost prezentat programul FIT şi stabilită agenda de lucru pentru următoarea şedinţă. 
 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 29 399 dolari SUA 
 
Atelierul de lucru „Tineretul în secolul XXI: Practicând dezbatere şi producând media” 
Implementator: Liga Naţională pentru Dezbateri Preuniversitare 
Director de proiect: Iulia MOLDOVAN 
Rezumat: Proiectul a susţinut desfăşurarea unui atelier de lucru, în cadrul căruia au participat 40 de tineri 
cu vârsta cuprinsă între 18-29 ani din Republica Moldova şi România. Scopul atelierului constituia 
familiarizarea participanţilor cu noul tip de media care combină utilizarea tehnologiilor informaţionale 
moderne cu mijloacele mass-media tradiţionale. Participanţii au discutat subiecte legate de relaţia dintre 
tineri şi media, de modul în care tinerii şi media ar trebui să interacţioneze şi rolul pe care această relaţie îl 
are în societate. În cadrul acestui atelier, tinerii au avut posibilitatea să-şi dezvolte abilităţile în domeniul 
tehnologiilor informaţionale moderne aşa cum ar fi producerea materialelor video şi utilizarea blogurilor, şi 
concomitent şi-au perfecţionat abilităţile de persuasiune şi comunicare eficientă.  
 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 26 574 dolari SUA 
 
Analiza problemelor comunitare prin dezbateri – un imperativ al dezvoltării societăţii civile  
Implementator: Liga Naţională pentru Dezbateri Preuniversitare 
Director de proiect: Iulia MOLDOVAN 
Rezumat: Bugetul proiectului a fost suplimentat cu 4 147 dolari SUA pentru susţinerea instituţională a 
celor mai active nouă cluburi de dezbateri implicate anterior în desfăşurarea activităţilor acestui 
proiect. Cluburile beneficiare de suport reprezintă următoarele localităţi: Călăraşi, Rezina, Străşeni, 
Doroţcaia, Criuleni, Cimişlia, Bravicea, Văsieni. 
 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 4 147 dolari SUA 
Total cheltuieli Programe pentru Tineret – 60 120 dolari SUA 

http://www.tinericahul.md/
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PROGRAMUL EST EST: PARTENERIAT FĂRĂ FRONTIERE 
 
Viziune: 
Stabilirea unui parteneriat durabil între Moldova şi alte ţări ale lumii, în special ale Europei Centrale şi 
de Est, în vederea dezvoltării unei colaborări eficiente şi identificării unor experienţe, expertize şi 
practici valoroase, la nivel regional şi global, întru soluţionarea problemelor majore cu care se 
confruntă noile democraţii. 
 
Context:  
Majoritatea iniţiativelor implementate pe parcursul anului 2010 în cadrul Programului Est Est: 
Parteneriat fără Frontiere (PEE:PFF) s-au bazat pe strategiile elaborate anterior în colaborare cu cele 
mai reprezentative ONG-uri, centre de analiză, instituţii media şi publice din Europa Centrală şi de 
Est, încurajând schimbările democratice în întreaga regiune, şi în particular, în Republica Moldova. 
 
Graţie eforturilor întreprinse de noile autorităţi din Moldova şi deschiderii organizaţiilor europene şi 
internaţionale, a crescut semnificativ încrederea şi susţinerea acestora faţă de agenda de 
transformări, care a favorizat revenirea la practicile democratice printr-un complex proces de 
restructurare şi funcţionare a instituţiilor statului. În acest context, Programul EE:PFF a contribuit la 
acest proces prin sprijinirea unor iniţiative care i-au familiarizat pe cei din exterior cu situaţia social-
politică din Moldova prin depăşirea barierelor informaţionale şi diversificarea surselor de comunicare, 
încurajând societatea civilă din Moldova să caute soluţii potrivite la problemele de interes major, în 
special dezvoltând colaborarea cu noile state-membre ale UE.   
 
Prin facilitarea discuţiilor publice despre viitorul european al Republicii Moldova, a fost posibilă 
promovarea unei imagini pozitive a ţării în Europa şi diseminarea informaţiei despre Moldova drept o 
democraţie fragilă, cu o agendă pro-europeană clară, ce necesită din partea organismelor 
internaţionale o susţinere şi înţelegere a dificultăţilor cu care se confruntă. Experienţa acumulată de 
noile state-membre ale UE s-a dovedit a fi extrem de relevantă în acest sens. Astfel, prin sporirea 
atenţiei publice faţă de temerile şi riscurile care periclitează democraţia în Republica Moldova, a fost 
posibilă mobilizarea opiniei publice europene spre încurajarea acţiunilor de solidarizare şi advocacy 
întreprinse de societatea civilă din Moldova, prin sincronizarea lor cu cele din regiune, având drept 
scop asigurarea transferului de experienţă şi edificarea schimbărilor sociale, care au asigurat câţiva 
ani în urmă integrarea lor în UE. Prin urmare, o bună parte a iniţiativelor implementate au abordat 
aceste aspecte în plan transversal, ele regăsindu-se în majoritatea proiectelor desfăşurate, 
experienţa Letoniei, Cehiei, Poloniei, Estoniei sau României fiind dintre cele mai relevante.  
 
Aspecte-cheie ale sistemului de securitate şi arhitectura acestuia în vecinătatea estică a UE au fost 
examinate în complexitate, contribuind la procesul de democratizare a societăţii moldave printr-o 
abordare din perspectiva regională. Această iniţiativă s-a desfăşurat cu participarea actorilor naţionali 
şi internaţionali, factorilor de decizie şi a reprezentanţilor societăţii civile şi a facilitat discuţii publice 
privind reformarea sistemului de securitate în Moldova printr-un efort comun de examinare a 
conceptului de securitate, în baza experienţei disponibile în ţările UE, inclusiv a acelor ţări care au 
aderat de curând. De asemenea, această iniţiativă a contribuit la valorificarea experienţei ţărilor 
europene cu diferite structuri de securitate, oferind posibilitate factorilor de decizie şi societăţii civile 
din Moldova să se familiarizeze cu diverse modele de securitate existente în ţările UE şi să clarifice 
dimensiunile conceptului de neutralitate, specificat în Constituţia RM; să cunoască tendinţele din 
politica externă promovată în Europa şi să faciliteze un schimb eficient de opinii şi exemple privind 
edificarea securităţii naţionale, orientate spre asigurarea unei anumite stabilităţi în regiune. 
 
În conformitate cu ideea de respectare a drepturilor omului, programul a reuşit să sprijine un transfer 
de experienţă la nivel global, vizând grupurile social-vulnerabile din Republica Moldova şi identificând 
oportunităţi alternative de acordare a asistenţei juridice acestui grup-ţintă. Vizita de studiu în 
Republica Sud-Africană efectuată de experţii şi factorii de decizie din Moldova a contribuit la o mai 
bună înţelegere a modelului aplicat în Africa de Sud, care ţine de accesul la justiţie al grupurilor 
marginalizate şi valorificarea practicilor relevante pentru implementarea acestora în comunităţile 
rurale din ţara noastră.  
 
Problema eradicării sărăciei şi asigurării creşterii economice a fost abordată prin oferirea accesului la 
experienţa noilor state-membre ale UE şi la modalităţile prin care au fost implementate transformările 
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în aceste ţări, urmărind scopul de a răspunde mai eficient cerinţelor de aderare la UE. În acest sens, 
experienţa Republicii Cehe sau a României a servit drept o bună oportunitate de explorare a acestui 
domeniu. Evaluarea efectuată de experţii cehi şi moldoveni a scos în evidenţă faptul că Moldova 
rămâne cu mult în urmă în dezvoltarea locală şi în elaborarea unui cadru juridic adecvat de politici. 
Astfel, experienţa obţinută de Cehia pe parcursul ultimului deceniu în domeniul dezvoltării 
infrastructurii, ştiinţei, parcurilor industriale şi crearea incubatoarelor de afaceri este de o valoare 
extraordinară. Succesul dezvoltării tehnologice, inovaţia, activităţile de cercetare şi dezvoltare vor 
contribui la promovarea şi punerea în aplicare a reformelor care depind în mare măsură de politicile 
elaborate şi sprijinul oferit de autorităţile din Republica Moldova. Prin urmare, proiectul implementat 
va putea stimula interesul actorilor regionali în definirea acestor politici şi extinderea lor asupra altor 
domenii. De asemenea, cunoştinţele şi experienţa cehă vor contribui la responsabilizarea 
beneficiarilor proiectului - experţi, autorităţi locale, reprezentanţi ai ONG-urilor active în domeniul 
dezvoltării economice locale - de a deveni promotori ai noilor abordări privind reformele şi va permite 
factorilor de decizie să fie consecvenţi în aplicarea transformărilor necesare. Studiul elaborat în cadrul 
acestei iniţiative reflectă cadrul instituţional existent din Republica Moldova, care deocamdată nu 
favorizează avansarea rapidă în domeniul inovaţiilor şi dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în 
societate şi, prin urmare, are nevoie de o îmbunătăţire considerabilă.  
 
Edificarea unei bune guvernări a fost abordată, de asemenea, printr-o mai bună înţelegere şi studiere 
a trecutului istoric şi consecinţelor regimului totalitar, ce continuă să influenţeze mentalitatea 
oamenilor şi permite unor forţe politice să manipuleze nostalgia lor pentru trecutul sovietic. Cu toate 
acestea, evenimentele din ultimul an au demonstrat că tinerii, fiind educaţi în baza unor altor valori 
decât generaţia în vârstă, nu pot accepta să plătească în continuare cu vieţile lor pentru trecutul 
totalitar. Incontestabil, viitorul european al Republicii Moldova este incompatibil cu ideologia totalitară, 
de aceea această problemă a fost adusă la cunoştinţa unui public mai larg printr-o colecţie de 
articole, elaborate prin concursul experţilor naţionali şi internaţionali care au participat la această 
iniţiativă.  
 
O altă prioritate abordată în cadrul programului s-a referit la implicarea şi participarea tinerilor, 
dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor lor de adaptare la cerinţele economiei de piaţă şi provocările 
societăţii moderne. Activând drept un „câine de pază” prin dezvoltarea unor strategii de influenţare a 
procesului decizional, prin participarea civică şi învăţând din experienţele disponibile în regiune, tinerii 
din Republica Moldova şi-au consolidat capacitatea de actor important al societăţii, vocea căruia să 
fie luată în consideraţie de către autorităţi. Acest lucru este relevant mai ales atunci când e vorba de o 
colaborare mai strânsă dintre ONG-uri şi autorităţile locale în vederea soluţionării problemelor 
comunitare, exemplu oferit de ţări precum Polonia, România, Estonia, Ucraina sau Bulgaria, şi de 
facilitarea accesului la experienţe avansate privind participarea cetăţenilor în viaţa comunităţii, ceea 
ce a contribuit la asigurarea unui grad mai înalt de transparenţă în procesul decizional din Moldova. 
 
Concomitent, programul a explorat oportunităţile oferite de Parteneriatul Estic, care implică ţările 
vecine ale UE şi prevede conjugarea eforturilor de democratizare a celor şase ţări post-sovietice. 
Majoritatea problemelor cu care se confruntă aceste ţări sunt similare, iar această iniţiativă este 
văzută drept o şansă pentru abordarea în comun a problemelor şi încurajarea iniţiativelor de 
implementare a reformelor pe plan intern. În acest scop, a fost elaborată o iniţiativă comună cu 
implicarea Moldovei, Georgiei, Armeniei şi Azerbaidjanului, care a avut în vizor respectarea drepturilor 
omului prin facilitarea constituirii unei reţele a ONG-urilor active în domeniul protejării drepturilor 
omului în ţările Parteneriatului Estic. Deşi societatea moldovenească cunoaşte suficient de bine 
greutăţile cu care se confruntă ţările din Parteneriatul Estic în procesul de promovare a principiilor 
democratice, până-n prezent a fost manifestat un interes destul de redus faţă de posibilităţile de 
colaborare cu aceste ţări. În acelaşi timp, Republica Moldova a înregistrat deja unele realizări în 
procesul de democratizare în comparaţie cu alte ţări din Parteneriatul Estic, astfel că o motivaţie 
sporită este de aşteptat în vederea dezvoltării unei colaborări bazate pe interes reciproc. Prin urmare, 
domeniile concrete de interes, precum şi necesitatea reală pentru un schimb de experienţă şi idei, 
sunt în proces de identificare, ceea ce va contribui în perspectivă la edificarea unor societăţi 
democratice în întreaga regiune. 
 
Director de program: Ana COREŢCHI, e-mail: acoretchi@soros.md 
Coordonator de program: Marina SCLIFOS, e-mail: msclifos@soros.md 
 

mailto:acoretchi@soros.md
mailto:msclifos@soros.md
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LISTA DE ABREVIERI 
 
ANTIM   Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova 
AŞM   Academia de Ştiinţe a Moldovei 
CNSIE   Centrul Naţional pentru Susţinerea Iniţiativelor Europene 
IDIS   Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale 
IDU Institutul pentru Dezvoltare Urbană  
PPP   Parteneriat Public-Privat 
UE Uniunea Europeană 
 
  



11 
 

SUBPROGRAMUL 1: PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN MOLDOVA ŞI INIŢIATIVE 
BILATERALE/TRILATERALE/MULTILATERALE 
 
Valorificarea lecţiilor învăţate în Africa de Sud în vederea edificării unui sistem emergent de 
asistenţă legală în Moldova 
Organizatori: Biroul Asociat de Avocaţi Avocaţii Publici din Moldova, Asociaţia Street Law din 
Republica Sud-Africană şi Institutul de Educaţie Juridică al Universităţii din KwaZulu-Natal, Durban 
Director de proiect: Nadejda HRIPTIEVSCHI, consultant juridic, Biroul Asociat de Avocaţi Avocaţii 
Publici 
Perioada şi locul desfăşurării: februarie - aprilie, Republica Sud-Africană şi Moldova  
Rezumat: O iniţiativă ce a avut drept scop promovarea accesului la asistenţă juridică pentru 
categoriile social-vulnerabile din Moldova prin intermediul unui proces de evidenţă legală şi 
decizională, elaborat în baza experienţei oferite de Republica Sud-Africană. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 26 218 dolari SUA 
 
Promovarea angajării civice în vederea asigurării unui proces transparent de luare a deciziilor 
la nivel local 
Organizatori: Asociaţia Absolvenţilor Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele 
Republicii Moldova şi Asociaţia Juriştilor pentru Legislaţie în Interes Public şi Armonizarea Legislaţiei 
Bulgare cu cea Europeană  
Director de proiect: Angela DASTIC, preşedinte 
Perioada şi locul desfăşurării: martie – mai, Bulgaria şi Moldova 
Rezumat: O iniţiativă care a facilitat schimbul de experienţă în domeniul dezvoltării durabile a comunităţilor 
şi oraşelor mici, prin abordarea participativă în procesul de luare a deciziilor şi prezentarea unor 
instrumente manageriale moderne implementate în Bulgaria, ce pot fi adaptate la realităţile din Republica 
Moldova. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 17 352 dolari SUA 
 
Impactul cooperării trilaterale: Ucraina, România şi Moldova 
Organizatori: Programul EE:PFF al Fundaţiei Renaşterea din Ucraina, al Fundaţiei Soros-Moldova şi 
al Fundaţiei Soros România 
Director de proiect: Veaceslav BULAT, director executiv, Institutul de Dezvoltare Urbană 
Perioada şi locul desfăşurării: 24-25 aprilie, Ucraina 
Rezumat: O iniţiativă ce a avut scopul de a evalua impactul proiectelor trilaterale asupra ONG-urilor 
din Ucraina, România şi Moldova şi de a elabora strategii de colaborare pentru viitor. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 604 dolari SUA 
 
Democraţie după totalitarism: lecţii învăţate în 20 de ani 
Organizatori: Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova şi Programul EE:PFF al Fundaţiei 
Soros-Moldova şi al Fundaţiei Soros România 
Director de proiect: Sergiu MUSTEAŢĂ, preşedinte, ANTIM 
Perioada şi locul desfăşurării: martie 2010 – mai 2011, România şi Moldova 
Rezumat: O iniţiativă care a întrunit experţi internaţionali şi locali, reprezentanţi ai societăţii civile, 
având drept scop schimbul de experienţă şi cunoştinţe privind studierea şi evaluarea regimurilor 
totalitare şi facilitarea discuţiilor publice între experţi, autorităţi şi reprezentanţii societăţii civile. 
Materialele Mesei rotunde organizate la Chişinău vor fi publicate într-o culegere, care va fi distribuită 
instituţiilor publice şi organizaţiilor interesate de acest subiect. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 26 906 dolari SUA 
 
Sporirea atenţiei tinerilor faţă de oportunităţile oferite de integrarea în UE 
Organizatori: Centrul Regional CONTACT Bălţi şi Mişcarea pentru Gândire Democratică din Letonia 
Director de proiect: Veronica ŞCUT, director executiv, Centrul Regional CONTACT Bălţi 
Perioada şi locul desfăşurării: mai – octombrie, Letonia şi Moldova 
Rezumat: Un proiect pentru organizaţiile neguvernamentale locale din Moldova, care a avut drept 
scop facilitarea accesului la cunoştinţe şi dezvoltarea abilităţilor liderilor de promovare a diverselor 
modalităţi privind integrarea europeană în rândul cetăţenilor din Republica Moldova. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 9 988 dolari SUA 
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Transformări economice: dezvoltarea abilităţilor inovaţionale şi antreprenoriale 
Organizatori: Agenţia Tehnologică CzechINVENT din Cehia şi Centrul Analitic Expert-Grup din 
Moldova 
Director de proiect: Iulia SÎRGHI, coordonator program, Centrul Analitic Expert-Grup 
Perioada şi locul desfăşurării: mai 2010 – februarie 2011, Cehia şi Moldova 
Rezumat: O iniţiativă ce a avut drept scop promovarea reformei şi transformărilor economice în 
Republica Moldova prin asigurarea schimbului de experienţă în domeniul creării incubatoarelor de 
afaceri şi parcurilor industriale în baza modelului ceh, urmărindu-se edificarea capacităţilor societăţii 
moldoveneşti în domeniul inovaţional şi tehnologic. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 21 265 dolari SUA 
 
Bunele practici în jurnalismul de investigaţie transfrontalieră 
Organizatori: Centrul de Investigaţii Jurnalistice din Moldova şi Centrul Român pentru Jurnalism de 
Investigaţie 
Director de proiect: Cornelia COZONAC-BOGONOVSCHI, director, Centrul de Investigaţii Jurnalistice 
din Moldova 
Perioada şi locul desfăşurării: iunie – noiembrie, România şi Moldova 
Rezumat: Un proiect pentru jurnaliştii de investigaţie şi reprezentanţii societăţii civile din Republica 
Moldova care a facilitat accesul la bunele practici din România privind investigaţiile jurnalistice 
transfrontaliere şi extinderea acestei colaborări la nivel regional prin implicarea actorilor relevanţi din 
Europa Centrală şi de Est. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 24 306 dolari SUA 
 
Arhitectura securităţii în vecinătatea estică a UE: provocări şi realităţi 
Organizatori: Centrul Pro Marshall din Republica Moldova şi Programul EE:PFF al Fundaţiei Soros-
Moldova 
Director de proiect: Tatiana BUSUNCIAN, preşedinte, Centrul Pro Marshall 
Perioada şi locul desfăşurării: iunie 2010 - mai 2011, Moldova  
Rezumat: O iniţiativă care a facilitat dialogul privind reforma sistemului de securitate în Republica 
Moldova şi edificarea unei abordări comune a problemelor de securitate dintre factorii de decizie şi 
reprezentanţii societăţii civile prin valorificarea experienţei existente în noile state-membre ale UE. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 23 700 dolari SUA 
 
Experienţa UE în crearea oportunităţilor de formare a tinerilor: posibilităţi de angajare şi 
edificarea carierei 
Organizatori: Centrul Naţional pentru Susţinerea Iniţiativelor Europene din Moldova şi Asociaţia 
Studenţilor Economişti din România 
Director de proiect: Anastasia IONAŞ, director executiv, CNSIEM 
Perioada şi locul desfăşurării: septembrie – noiembrie, România şi Moldova  
Rezumat: O iniţiativă care a facilitat accesul tinerilor din Republica Moldova la bunele practici şi 
standardele europene în domeniul angajării tinerilor în câmpul muncii şi a încurajat promovarea 
tinerilor ca agenţi activi ai schimbării în procesul de dezvoltare a societăţii. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 9 260 dolari SUA 
 
Consolidarea gândirii critice în vederea accelerării procesului de soluţionare a conflictului în 
Moldova prin implicarea activă a actorilor internaţionali 
Organizatori: Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale, Centrul pentru Studii Europene din 
Polonia şi Programul EE:PFF al Fundaţiei Soros-Moldova 
Director de proiect: Corneliu CIUREA, coordonator program, IDIS  
Perioada şi locul desfăşurării: septembrie 2010 - mai 2011, Polonia şi Moldova 
Rezumat: O iniţiativă având scopul identificării unor scenarii alternative de soluţionare a conflictului 
transnistrean prin implicarea factorilor de decizie, centrelor de analiză şi reprezentanţilor societăţii 
civile din diferite ţări, care să contribuie la consolidarea securităţii în regiune prin formularea unor 
recomandări, incluse în studiul elaborat prin efortul comun al experţilor naţionali şi internaţionali. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 21 082 dolari SUA 
 
Abordarea comună faţă de politicile promovate de Federaţia Rusă 
Organizatori: Institutul de Politici Publice din Moldova, Centrul de Prevenire a Conflictelor şi Early 
Warning din România şi Institutul de Cooperare Euro-Atlantică din Kiev, Ucraina  
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Director de proiect: Oazu NANTOI, director program, Institutul de Politici Publice din Moldova 
Perioada şi locul desfăşurării: septembrie 2010 – martie 2011, Moldova, Ucraina, România 
Rezumat: În cadrul iniţiativei au fost evaluate provocările din regiune şi s-a încercat identificarea unor 
abordări şi soluţii comune ce ţin de România, Moldova şi Ucraina privind politicile promovate de 
Federaţia Rusă. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 5 041 dolari SUA 
 
Consolidarea activismului social prin participarea în dezvoltarea comunitară 
Organizatori: Institutul de Instruire în Dezvoltare MilleniuM din Moldova şi Fundaţia Parteneriat pentru 
Activitate Comunitară din Warmia, Polonia  
Director de proiect: Vitalie CÎRHANĂ, director executiv, Institutul de Instruire în Dezvoltare MilleniuM  
Perioada şi locul desfăşurării: noiembrie 2010 – mai 2011, Moldova şi Polonia 
Rezumat: Iniţiativa a facilitat schimbul de bune practici şi lecţii învăţate în domeniul activizării sociale 
a tinerilor, având drept scop implicarea lor în dezvoltarea comunitară alături de autorităţile publice şi 
membrii comunităţii, în baza unor activităţi concrete de la egal la egal, implementate de partenerii 
moldoveni şi polonezi în procesul desfăşurării acestui proiect. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 9 745 dolari SUA 
 
Respectarea şi protecţia drepturilor omului în ţările Parteneriatului Estic 
Organizatori: Asociaţia Promo-LEX din Moldova, Uniunea Article 42 of the Constitution din Georgia, 
Centrul pentru Respectarea Drepturilor Omului din Azerbaidjan şi Programul EE:PFF al Fundaţiei 
Institutul pentru o Societate Deschisă din Armenia 
Director de proiect: Olga MANOLE, coordonator program, Asociaţia Promo-LEX 
Perioada şi locul desfăşurării: iulie 2010 – mai 2011, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Moldova 
Rezumat: Scopul acestei iniţiative a constat în intensificarea cooperării şi consolidarea eforturilor 
organizaţiilor societăţii civile din Moldova, Georgia, Armenia şi Azerbaidjan, prin identificarea unor 
abordări şi strategii noi în vederea asigurării respectării drepturilor omului în ţările Parteneriatului 
Estic. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 18 593 dolari SUA 
 
Promovarea influenţei organizaţiilor neguvernamentale şi media în vederea consolidării unei 
guvernări transparente în regiunile de frontieră 
Organizatori: Asociaţia Internaţională pentru Business-ul Mic şi Mijlociu Small Euro Business din 
Moldova, Fundaţia de Caritate şi Întrajutorare ANA din România, Centrul Bucovinean pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Fundaţia pentru Iniţiative şi Resurse Sociale din Ucraina 
Director de proiect: Andrei BALÎNSCHI, preşedinte,  Asociaţia Small Euro Business 
Perioada şi locul desfăşurării: noiembrie 2010 – martie 2011, România, Ucraina şi Moldova 
Rezumat: O iniţiativă de încurajare a parteneriatului dintre ONG-uri şi autorităţile publice locale în 
vederea dezvoltării Euroregiunii Prutul de Sus şi de stabilire a relaţiilor inter-sectoriale pentru 
implicarea cetăţenilor în planificarea strategică şi procesul de luare a deciziilor la nivel regional. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 172 dolari SUA 
 
Edificarea parteneriatului public-privat pentru asigurarea unei dezvoltări comunitare durabile  
Organizatori: Institutul pentru Dezvoltare Urbană din Moldova, Agenţia Tehnologică CzechINVENT 
din Cehia şi Fundaţia PAUCI din Polonia 
Director de proiect: Veaceslav BULAT, director executiv, IDUM 
Perioada şi locul desfăşurării: octombrie 2010 – martie 2011, Polonia, Cehia şi Moldova 
Rezumat: O iniţiativă de facilitare a schimbului de experienţă dintre factorii de decizie şi administraţiile 
locale din Moldova, Cehia şi Polonia, în vederea implementării parteneriatului public-privat şi 
elaborării unor recomandări pentru impulsionarea aplicării iniţiativelor PPP în Moldova, în baza 
exemplelor şi experienţei existente în Europa Centrală şi de Est. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 10 696 dolari SUA 
 
Implicare fără frontiere a tinerilor cu dizabilităţi 
Organizatori: Fundaţia Alături de Voi din România, Fundaţia Ecoul Cernobîlului din Moldova şi Centrul 
de Resurse Tineri şi Liberi din Moldova 
Directori de proiect: Natalia HASAN, preşedinte, Fundaţia Ecoul Cernobîlului şi Dorina FOCŞA, 
coordonator program, Centrul de Resurse Tineri şi Liberi  
Perioada şi locul desfăşurării: iulie – decembrie, România 
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Rezumat: O iniţiativă pentru promovarea integrării sociale şi profesionale a tinerilor cu dizabilităţi, 
inclusiv persoane infectate cu HIV/SIDA, prin consolidarea capacităţilor vocaţionale şi de advocacy şi 
prin sensibilizarea comunităţii asupra oportunităţilor de integrare a acestui grup social, în baza 
experienţei acumulate de România. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 4 171 dolari SUA 
 
Criza transnistreană: este reconcilierea o soluţie? 
Organizatori: Asociaţia de Studii Estice din Ucraina şi Asociaţia Promo-LEX din Moldova 
Director de proiect: Alexandru ZUBCO, jurist, Asociaţia Promo-Lex 
Perioada şi locul desfăşurării: 11-15 decembrie, Ialta, Ucraina 
Rezumat: O iniţiativă elaborată de partenerul ucrainean, care a vizat schiţarea unor modele pozitive 
de reconciliere pentru părţile implicate în conflictul transnistrean, în baza exemplelor disponibile în 
exterior, cum ar fi cel al Crimeii sau Kîrgîzstanului, pornind de la dimensiunea umană a conflictului. 
Această întrunire a fost o oportunitate de a face un schimb de opinii referitor la promovarea 
reconcilierii în comunităţile divizate, care ar contribui la aproprierea poziţiilor diametrale, împărtăşite 
de participanţii de pe ambele maluri ale Nistrului. Experţii din Moldova au propus o implicare mai mare 
a societăţii civile din Ucraina şi Moldova, văzută ca o posibilitate de identificare a unor soluţii pentru 
deblocarea situaţiei în cazul conflictului transnistrean. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 976 dolari SUA 
 
Total cheltuieli Subprogram 1: 233 075 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 2: PROIECTE DE PARTICIPARE 

Prin acest Subprogram s-a oferit un sprijin financiar pentru participarea experţilor moldoveni la 
evenimentele organizate în cadrul Programului EE:PFF şi implementate cu sprijinul 
Fundaţiilor/Institutelor pentru o Societate Deschisă din Europa Centrală şi de Est. Participanţii la 
aceste proiecte au fost recomandaţi fie de organizatorii evenimentului, fie de Fundaţia Soros-
Moldova. 

Impactul sistemului de liberalizare a vizelor asupra migraţiei din Europa de Est spre UE  
Leonidas CRISCIUNAS, expert, Fundaţia Moldo-Lituaniană 
25-27 ianuarie, Varşovia, Polonia 
757 dolari SUA 
 
Întoarcerea în timp: societăţile şi statele post-socialiste la 20 de ani după 1989 
Ana PASCARU, şefa Secţiei Filozofie, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM 
Ana COREŢCHI, director PEE:PFF, Fundaţia Soros-Moldova 
17-18 februarie, Praga, Cehia 
1320 dolari SUA 
 
Evaluarea curentă a procesului consultativ instituţionalizat: influenţând procesul de luare a 
deciziilor 
Igor MUNTEANU, director executiv, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale  
24-26 februarie, Bucureşti, România 
502 dolari SUA 
 
Implicarea tinerilor în procesele de elaborare a politicilor de tineret 
Sergiu BEJENARU, preşedinte, Institutul Tineretului Guvernator din Moldova 
10-17 martie, Doneţk, Ucraina 
541 dolari SUA 
 
Memoria istorică şi schimbări naţionale în ţările post-socialiste 
Ludmila COADĂ, decan, Facultatea de Istorie şi Relaţii Internaţionale, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova 
4-7 martie, Kazan, Federaţia Rusă 
352 dolari SUA 
 
Dimensiunile cetăţeniei şi educaţiei 
Elena MURSA, preşedinte, Asociaţia de Informare şi Instruire Europeană 
Arina KRAIJDAN, şefa Departamentului Relaţii Internaţionale, Universitatea Perspectiva-INT 
7-11 mai, Bratislava, Slovacia 
1 020 dolari SUA 
 
Întrunirea experţilor în domeniul legislaţiei din sectorul neguvernamental 
Svetlana ROGOV, şef-adjunct de Direcţie, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale 
Aliona SÂRBU, preşedinte, Centrul de lntegritate Publică, Universitatea de Stat din Cahul 
Vladislav MELNIC, coordonator programe, Fundaţia Eurasia din Moldova 
2-5 iunie, Sol Nessebar, Bulgaria 
1 908 dolari SUA 
 
Soluţionarea conflictelor: educaţia pentru pace aduce pacea în societate 
Silvia BARBAROV, coordonator programe, Centrul Educaţional Pro Didactica 
Lilia NAHABA, coordonator programe, Centrul Educaţional Pro Didactica 
14-21 mai, Simferopol, Ucraina 
274 dolari SUA 
 
Hotare prietenoase ale UE: relaţiile cu vecinii estici 
Alexandru PLATON, coordonator, Institutul de Politici Publice din Moldova 
17 mai, Moscova, Federaţia Rusă 
348 dolari SUA 
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Colaborarea internaţională pentru prevenirea traficului de copii şi tineri în Europa de Est şi 
Asia Centrală 
Veronica JOSAN, coordonator program, Centrul Internaţional La Strada din Moldova 
7-13 iunie, Bansko, Bulgaria 
797 dolari SUA 
 
Sporirea capacităţilor comunităţii de experţi în domeniul politicii externe din Letonia 
Vladimir LUPAN, expert independent 
Igor MUNTEANU, director executiv, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale  
18-19 iunie, Riga, Letonia 
726 dolari SUA 
 
Elaborarea curriculum-ului de îngrijiri paliative pentru şcolile de nursing 
Maria MOGOREANU, membră a Asociaţiei de Nursing din Moldova 
Elena TRIBOI, membră a Asociaţiei de Nursing din Moldova 
Angela BARONCEA, şefa Departamentului de Formare Continuă, Colegiul Naţional de Medicină şi 
Farmacie 
3-5 iunie, Braşov, România 
252 dolari SUA 
 
Unificarea eforturilor pentru implementarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi 
Igor MERIACRE, director executiv, Asociaţia Motivaţie din Moldova 
Ecaterina GOLOVATÎI, coordonator programe, Asociaţia Keystone Human Services International 
Moldova 
Mariana MATFEI, PR manager, Asociaţia Motivaţie din Moldova 
Valentina PAVLOV, asistent social, Asociaţia Motivaţie din Moldova 
Nicolae GOLOVATÎI, voluntar, Asociaţia Motivaţie din Moldova 
Mariana ŢÎBULAC, ofiţer de presă, Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi 
25-28 iulie, Poltava, Ucraina 
1 035 dolari SUA 
 
Implicarea societăţii civile în dezvoltarea durabilă în ţările din fostul bloc sovietic, aflate în 
vecinătatea UE 
Ioana BOBÎNĂ, director, Centrul de Informare şi Coordonare, Mişcarea Ecologistă din Moldova Victor 
CIMPOIEŞ, director, Asociaţia Cutezătorul, Făleşti 
Marian ŢARIGRADSCHI, coordonator, Rezervaţia Pădurea Domnească 
Iacob AJDER, preşedinte, Agenţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană din Cahul 
Cristina MOISEI, coordonator proiecte, Business Consulting Institute 
Vladimir ŢURCANU, şef Departament, Agenţia Apele Moldovei 
22-28 august, Tartu, Varska şi Narva, Estonia 
3 381 dolari SUA 
 
Competenţa media: abordări şi schimb de experienţă la nivel regional 
Doina COSTIN, coordonator, Centrul pentru Jurnalism Independent 
Nadejda GOGU, director executiv, Centrul pentru Jurnalism Independent 
28-30 octombrie, Tirana, Albania 
1 279 dolari SUA 
 
Demonstraţiile paşnice – o modalitate de a face auzită vocea tinerilor: implicare şi posibile 
provocări 
Alexei BUZU, coordonator program, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare 
Denis CENUŞĂ, analist politic, coordonatorul portalului www.europa.md  
Vadim FILIPOV, preşedinte, Asociaţia Ecoul Prieteniei din Cocieri, raionul Dubăsari 
Victoria IVANCIOGLO, preşedinte, Asociaţia Perspectiva din Cahul 
Sergiu GURĂU, preşedinte, Asociaţia Eco-Răzeni 
Tatiana CEBOTARI, membră a Grupului Local BEST Chişinău 

http://www.europa.md/


17 
 

Radu GUŞTIUC, jurnalist, Compania Publică TeleRadio Moldova; membru al Parlamentului Tinerilor 
din Moldova 
Dorina FOCŞA, secretară, Consiliul Naţional al ONG-urilor; coordonator, Centrul de Resurse Tineri şi 
Liberi din Moldova 
Nicolae PANFIL, secretar, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte din Moldova 
Ana CONDRAT, director executiv, Asociaţia Tineri pentru Drepturi la Viaţă 
Victoria MOROZOV, manager PR, Asociaţia Prietenii Copiilor 
Roman GAŢCAN, coordonator de voluntari, Asociaţia Serviciul pentru Pace din Grătieşti 
1-4 noiembrie, Tallinn, Estonia 
8 432 dolari SUA 
 
Abordări inovative pentru depăşirea victimizării copiilor 
Daniela POPESCU, preşedinte, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii 
Mariana GORNEA, şef-adjunct al Secţiei Minori şi Respectarea Drepturilor Omului, Procuratura 
Generală  
Natalia TERTEAC, consultant, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului  
Victoria ADĂSCĂLIŢĂ, lector, Facultatea de Psihologie, Universitatea Pedagogică de Stat Ion 
Creangă din Chişinău 
8-11 noiembrie, Sofia, Bulgaria 
2 377 dolari SUA 
 
Asociaţiile de părinţi şi profesori în acţiune 
Mariana BUDAN, preşedinte, Asociaţia Speranţa din Cahul 
Galina PÂRVANĂ, coordonator program, Asociaţia Speranţa din Cahul 
Silvia DEMIAN, director-adjunct, Liceul Vasile Alecsandri din Bălţi 
12-23 noiembrie, Nowy Sacz, Polonia 
2 514 dolari SUA 
 
Colaborarea internaţională pentru prevenirea traficului de copii şi tineri în Europa de Est şi 
Asia Centrală 
Veronica JOSAN, coordonator program, Centrul Internaţional La Strada din Moldova 
Aliona STEPAN, coordonator program, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile 
Copilului din Moldova 
20-26 noiembrie, Bansko, Bulgaria 
1 590 dolari SUA 
 
 
Total cheltuieli Subprogram 2: 29 405 dolari SUA 
 
Cheltuieli de administrare a programului: 43 672 dolari SUA 
 
TOTAL cheltuieli PEE:PFF: 306 152 dolari SUA 
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PROGRAMUL INIŢIATIVE EUROPENE  
 
Viziune: 
O societate moldovenească modernă, democratică şi bine informată, care asimilează în mod activ 
valorile europene şi susţine eforturile de integrare europeană a Moldovei 
 
Context: 

- avansarea dialogului politic în negocierea agendei de integrare europeană şi noile provocări 
în faţa guvernului Republicii Moldova legate de îndeplinirea angajamentelor asumate de 
integrare europeană 

- perpetuarea crizei politice şi progresul limitat în implementarea reformelor durabile în 
contextul alinierii la standardele europene 

- puţină expertiză în diverse sectoare relevante în contextul negocierii unui nou acord între 
Republica Moldova şi UE 

- opinia publică slab informată şi puţin familiarizată despre UE şi mecanismul ei de funcţionare 
- puţine dezbateri publice şi cunoaştere superficială a diverselor aspecte ale integrării 

europene şi UE 
 
În 2010, activităţile Programului Iniţiative Europene (PIE) au fost concentrate asupra atingerii 
principalelor sale obiective, care sunt următoarele: 
  

- Să contribuie la formularea politicilor de integrare europeană a Moldovei prin stimularea 
dezbaterilor publice şi oferirea expertizei în domeniu 

- Să sporească nivelul de cunoştinţe şi competenţe privind Uniunea Europeană 
 
Programul şi-a continuat eforturile de a spori nivelul de competenţe şi cunoştinţe despre UE, evoluţia 
relaţiilor UE – RM, prin susţinerea activităţilor Centrului de Informare Europeană şi îmbogăţirea 
colecţiei sale de cărţi cu titluri de ultimă oră. 
 
În 2010, Programul a reactualizat portalul informativ www.europa.md, unica sursă de informare on-
line din Moldova concentrată exclusiv pe oferirea informaţiilor privind integrarea europeană şi UE. De 
asemenea, au fost intensificate eforturile în vederea promovării portalului on-line şi sporirii vizibilităţii 
acestuia. 
 
Pentru a spori calitatea studiilor europene în instituţiile de învăţământ superior, contribuind astfel la 
educarea unor profesionişti calificaţi, dar şi pentru a intensifica comunicarea şi colaborarea dintre 
universităţile din Moldova şi România, a fost organizată o vizită de studiu în şase universităţi din 
România pentru 15 profesori universitari din Moldova, specializaţi în predarea studiilor europene. 
 
11 din 12 titluri de cărţi pe diverse subiecte legate de UE, selectate în etapele anterioare ale 
proiectului, au fost traduse, publicate şi distribuite beneficiarilor din toată ţara - biblioteci, autorităţi 
publice, instituţii superioare de învăţământ, ONG-uri şi studenţi. Acest proiect a fost iniţiat în 2007 şi 
va fi finalizat în 2011. Ultimul titlu de carte va fi tradus şi publicat în 2011. 
 
PIE a continuat să susţină eforturile societăţii civile de monitorizare a relaţiilor RM – UE în cadrul 
Parteneriatului Estic, prin intermediul unui grant oferit ONG-urilor ADEPT şi Expert-Grup, scopul 
căruia este să informeze publicul larg despre progresele înregistrate şi să stimuleze dezbaterile şi 
interesul public pentru aceste subiecte. 
 
Având scopul de a contribui la elaborarea unor politici mai coerente în contextul îndeplinirii 
angajamentelor asumate cu privire la integrarea europeană a RM, Programul a iniţiat elaborarea unei 
serii de studii aprofundate pe subiectele importante în contextul negocierii viitorului acord RM-UE. Trei 
studii care au oferit o analiză comprehensivă independentă şi recomandări de politici au fost 
elaborate şi prezentate publicului în prima jumătate a anului 2010, iar actualmente sunt utilizate 
pentru încurajarea dezbaterilor publice în domeniile vizate: 1) impactul aderării la Comunitatea 
Energetică asupra sectorului energetic din RM, 2) impactul viitorului acord de liber schimb cu UE 
asupra sectorului agroalimentar şi 3) perspectivele de reformare a sectorului serviciilor de transport 
aerian în contextul viitorului acord de liber schimb cu UE. În acelaşi timp, alte 5 studii pe domenii 

http://www.europa.md/
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relevante în contextul negocierii viitorului acord RM-UE au fost lansate în a doua jumătate a anului 
2010 şi vor fi elaborate şi prezentate în 2011. 
 
Director de Program: Olga CRIVOLIUBIC, e-mail: ocrivoliubic@soros.md 
Coordonator de Program: Diana ZAHARIA, e-mail: dzaharia@soros.md 
Asistent de Program: Denis BORDIAN, e-mail: dbordian@soros.md 
 
Abrevieri şi acronime: 
 
ADEPT  Asociaţia pentru Democraţie Participativă 
CIE  Centrul de Informare Europeană 
Expert - Grup Centrul Analitic Independent ”Expert - Grup” 
IDIS „Viitorul” Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale ”Viitorul” 
ONG  Organizaţie Non - Guvernamentală 
PIE  Programul Iniţiative Europene 
RM  Republica Moldova 
UE  Uniunea Europeană 
 
  

mailto:ocrivoliubic@soros.md
mailto:dzaharia@soros.md
mailto:dbordian@soros.md
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SUBPROGRAMUL 1: CUNOŞTINŢE ŞI COMPETENŢE PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ 
 
Obiective: 

- difuzarea informaţiei şi sporirea cunoştinţelor la nivelul percepţiei publice despre UE şi 
problematica integrării europene 

- susţinerea dialogului public referitor la avantajele şi sfidările integrării în UE a Republicii 
Moldova  

- promovarea valorilor europene în Moldova 
 
Granturi: 
 
Centrul de Informare Europeană  
Implementator: Biblioteca municipală „Bogdan Petriceicu HASDEU” 
Director de proiect: Savela STARCIUC 
Rezumat: Centrul de Informare Europeană a fost deschis în mai 2007 în incinta bibliotecii publice 
municipale „Bogdan Petriceicu HASDEU” şi oferă beneficiarilor acces la literatură pe tematică 
europeană de ultimă oră, materiale audio şi video şi la publicaţii periodice internaţionale. În prezent, 
Centrul dispune de o colecţie de 1 314 titluri de carte, în patru limbi. Printre beneficiarii Centrului se 
numără profesori şi cercetători în problematica integrării europene, funcţionari publici, dar şi pentru 
simpli cititori. CIE a oferit cetăţenilor posibilitatea să acceseze într-un mod simplu informaţia privind 
legislaţia europeană şi instituţiile europene. În 2010, CIE a avut un număr de 11,048 de vizitatori şi a 
efectuat 83,793 împrumuturi de carte. Activităţile proiectului vor continua în 2011-2012. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 28 600 dolari SUA, inclusiv 26 166 dolari SUA din bugetul 
anului 2010 şi 2 434 dolari SUA rambursaţi din bugetele de grant din 2009 
 
Stimularea dezbaterilor de politică externă la nivel de experţi şi societate 
Implementator: IDIS “Viitorul” 
Director de proiect: Leonid Litra 
Rezumat: Proiectul are drept scop sporirea nivelului de cunoaştere şi stimularea dezbaterilor publice 
în domeniile politicii externe, în contextul agendei de integrare europeană a RM. Începând cu cea de-
a doua jumătate a anului 2010, în cadrul proiectului se editează buletinul informativ “Observator al 
politicii externe a Moldovei”, care este distribuit tuturor actorilor cointeresaţi. Buletinul conţine 
documente de tip policy brief elaborate de experţi naţionali, dedicate diverselor probleme actuale din 
domeniul politicii externe a ţării. Proiectul se va finaliza în iulie 2011. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 8 626 dolari SUA, inclusiv 2 610 dolari SUA din bugetul 
anului 2010 şi 6 016 dolari SUA rambursaţi din bugetele de grant din 2009 
 
Curs opţional "Educaţie pentru Integrare Europeană" – Program Experimental pentru profesori 
şi elevii de liceu" 
Implementator: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA 
Director de proiect: Liliana Nicolaescu-Onofrei  
În urma solicitării implementatorului, bugetul grantului acordat în 2008 (109 662 dolari SUA) a fost 
suplimentat cu 189 dolari SUA. 
 
Proiecte operaţionale: 
 
Traducere şi Publicare de Carte în Domeniul Studiilor Europene 
Acest proiect are drept scop acoperirea în Moldova a vidului de informaţie comprehensivă despre UE 
şi sporirea nivelului de cunoştinţe în acest domeniu al studenţilor, cercetătorilor, experţilor şi al 
publicului larg. Astfel, în cadrul proiectului au fost selectate 4 edituri care au tradus şi publicat cărţi pe 
diverse tematici europene, după cum urmează:  
 
- Extinderea UE şi protecţia mediului, autori Joan Carmin, Stacy D.Vanderveer (500 exemplare) 
- Spaţiul Libertăţii, securităţii şi justiţiei în Europa lărgită, autor Paul De Grauwe (500 exemplare) 
- Economia Integrării Europene, autor Willem Molle (1000 exemplare) 
- Forma Noii Europe, autori Ralf Rogowski şi Charles Turner (1000 exemplare) 
- Politica în Uniunea Europeană, autori Ian Bache şi Stephen George (1000 exemplare) 
- Politica agricolă în Europa, autor Alan Greer (500 exemplare) 
- Viitorul Europei: reformă sau declin, autori Alberto Alesina şi Franceso Giavazzi (1000 exemplare) 
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- Statele Membre ale Uniunii Europene, autori Simon Bulmer şi Christian Lequesne (1000 exemplare) 
- Puterea de Transformare a UE. Europenizarea prin intermediul condiţiilor de aderare în Europa 

Centrală şi de Est, autor Heather Grabbe (500 exemplare) 
- Economia Uniunii Monetare, autor Paul De Grauwe (500 exemplare) 
- Originile şi Evoluţia Uniunii Europene, autor Desmond Dinan (1000 exemplare) 
- Democraţie în Europa: UE şi Statele Naţionale, autor Vivien A. Schmidt (500 exemplare) 
 
Primele 10 titluri de carte menţionate mai sus au fost traduse şi publicate în perioada 2007-2009, iar 
cartea Originile şi Evoluţia Uniunii Europene, de Desmond Dinan, a fost tradusă şi publicată în 2010. 
Traducerea şi publicarea ultimului titlu de carte este preconizată pentru prima jumătate a anului 2011. 
Cărţile sunt distribuite tuturor bibliotecilor şi instituţiilor publice din întreaga ţară, instituţiilor academice 
şi ONG-urilor de profil. 
 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 14 876 dolari SUA 
 
Proiecte mixte: 
 
Menţinerea portalului www.europa.md 
Coordonator de proiect: Denis CENUŞA 
Portalul www.europa.md a fost creat în 2006, devenind unica sursa de informare on-line de ştiri şi 
analize, interviuri, articole şi studii exclusiv pe tematici de integrare europeană, relaţiile UE - RM şi 
activităţile UE în Republica Moldova. În 2010, au fost îmbunătăţite considerabil designul şi conţinutul 
portalului în vederea focusării acestuia pe tematicile legate de UE, relaţiile RM-UE şi integrare 
europeană. De asemenea, PIE a intensificat eforturile pentru a promova portalul on-line şi a spori 
vizibilitatea acestuia. În cadrul proiectului, a fost organizat un concurs de fotografie dedicat celebrării 
Zilei Europei pe 9 mai, câştigătorii fiind premiaţi, după cum urmează:  
 
locul I, locul III Maria Damian  
80 dolari SUA 
 
locul I, Mircea Brenici  
50 dolari SUA 
 
locul I, locul III Dinu Guţu  
80 dolari SUA 
 
locul II Irina Teut 
40 dolari SUA 
 
locul II, locul III Tatiana Beşliu 
70 dolari SUA 
 
locul II Anna Balaban  
40 dolari SUA 
 
locul III Natalia Donos 
30 dolari SUA 
 
locul III Vitalie Şova 
30 dolari SUA 
 
Cheltuieli operaţionale pentru realizarea proiectului – 23 317 dolari SUA 
 
Consolidarea relaţiilor inter-academice dintre Moldova şi România 
Proiectul a avut drept scop asigurarea unui transfer de cunoştinţe şi experienţă dintre reprezentanţii 
mediului academic din RM şi România şi stimularea discuţiilor publice pe tematici europene actuale. 
În carul proiectului, a fost organizată lecţia publică „Tratatul de la Lisabona şi implicaţiile sale asupra 
procesului de luare a deciziilor în UE”, susţinută de către profesorul din România dl Gheorghe Iordan 
BĂRBULESCU, autor a mai multor titluri pe diverse tematici europene. Evenimentul a fost organizat 

http://www.europa.md/
http://www.europa.md/
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în incinta Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat, 
dar şi la Centrul de Informare Europeană unde au participat peste 80 de persoane. Proiectul a 
constituit şi o bună oportunitate pentru a discuta proiectele viitoare în domeniul consolidării relaţiilor 
inter-academice dintre cele două ţări. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 521 dolari SUA 
 
Vizită de studiu la universităţile din România  
Proiectul a avut drept scop sporirea calităţii predării studiilor europene în universităţi, contribuind 
astfel la formarea profesioniştilor calificaţi, precum şi la consolidarea cooperării dintre universităţile din 
Moldova şi România. Programul a organizat o vizită de studiu în şase universităţi din România pentru 
15 profesori din nouă universităţi din Moldova specializaţi în predarea studiilor europene. În rezultat, 
15 profesori universitari şi-au îmbunătăţit cunoştinţele şi deprinderile în predarea studiilor europene şi 
vor aplica aceste deprinderi în activitatea lor cotidiană. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 10 237 dolari SUA 
 
Cheltuieli totale pentru Subprogramul 1 – 87 366 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 2: MONITORIZAREA RELAŢIILOR RM - UE 
 
Obiective: 

- susţinerea eforturilor guvernamentale de integrare europeană 
- intensificarea dezbaterilor publice şi a nivelului de informare despre progresul relaţiilor 

Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în cadrul Parteneriatului Estic 
- stimularea think-tank-urilor să elaboreze studii care să susţină dezvoltarea politicilor publice 

în domeniul integrării europene 
 

Granturi:  
 
Relaţiile UE-Moldova – Monitorizarea Progresului în Contextul Parteneriatului Estic 
Implementator: Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, Centrul Analitic „Expert-Grup” 
Director de proiect: Igor BOŢAN, Valeriu Prohniţchi 
Rezumat: Acest proiect are scopul de a consolida cadrul de dezbateri publice referitor la politicile 
integrării europene a Republicii Moldova şi de a contribui la îmbunătăţirea cadrului de politici publice 
asociate cu agenda naţională de integrare europeană. În 2010, pentru prima dată, a fost elaborat un 
raport anual de sinteză de evaluare a progresului înregistrat de către RM în direcţia integrării 
europene, care a fost prezentat Comisiei Europene drept o sursă alternativă de informaţie din partea 
societăţii civile, în vederea integrării acestuia în Raportul pe Ţară a Comisiei pentru 2010. La finele 
anului 2010 au fost acordate granturi noi, iar activităţile de monitorizare se vor desfăşura pe parcursul 
anului 2011. Echipa de implementare a proiectului va elabora rapoartele trimestriale „Euromonitor” de 
monitorizare a progresului relaţiilor RM – UE, revistele semestriale „Guvernare şi Democraţie”, dar şi 
câteva studii de politici publice în diverse sectoare relevante. Un raport anual de sinteză va fi 
prezentat Comisiei Europene în luna decembrie, drept contribuţie la elaborarea raportului anual al 
Comisiei. 
 
Suplimentarea grantului ADEPT din 2009: 7,400 dolari SUA 
  
Grant ADEPT 2010: 52,269 dolari SUA 
Director de proiect: Igor BOŢAN 
 
Grant Expert-Grup: 30,117 dolari SUA 
Director de proiect: Valeriu PROHNIŢCHI 
 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 89,786 dolari SUA, Inclusiv 86,242 dolari SUA din bugetul 
anului 2010 şi 3,544 dolari SUA rambursaţi din bugetele de grant din 2009  
 
Proiecte operaţionale: 
 
Evaluarea proiectului „Relaţiile UE-Moldova - Monitorizarea Progresului în Contextul 
Parteneriatului Estic” şi fazele anterioare ale acestuia 
În vederea evaluării proiectului multi-anual al Programului privind monitorizarea relaţiilor RM-UE, în 
2009 în baza unui concurs deschis, a fost selectat expertul independent, Iulian RUSU. Raportul de 
evaluare a evidenţiat punctele forte şi lacunele proiectului, iar recomandările formulate în raport au 
fost luate în consideraţie la elaborarea şi aprobarea unui nou proiect anual pentru 2011 - „Relaţiile 
UE-Moldova – Monitorizarea Progresului în Contextul Parteneriatului Estic”, cu scopul sporirii 
impactului şi vizibilităţii acestuia. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 2 026 dolari SUA 
 
Studii aprofundate pe tematici de integrare europeană 
Scopul acestui proiect este oferirea unei analize şi a recomandărilor de politici în domeniile relevante 
pentru avansarea agendei de integrare europeană a RM, astfel contribuind la elaborarea unor politici 
coerente în domeniile vizate. În prima jumătate a anului 2010 au fost elaborate şi prezentate 3 studii 
lansate de PIE, care la moment sunt utilizate pentru încurajarea dezbaterilor publice în domeniile 
vizate: 1) „Securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul aderării la Tratatul Energetic”, 2) 
„Impactul viitorului Acord de liber schimb între Republica Moldova şi Uniunea Europeană asupra 
sectorului agro-alimentar din Republica Moldova” şi 3) ”Perspectivele de reformare a sectorului 
serviciilor de transport aerian în contextul negocierii viitorului Acord de liber schimb între Republica 
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Moldova şi Uniunea Europeană”. Alte 5 studii în domeniile relevante în contextul negocierii viitorului 
acord RM-UE au fost lansate în a doua jumătate a anului 2010 şi vor fi prezentate în 2011, după cum 
urmează: 1) piaţa de asigurări, 2) piaţa de capital, 3) servicii telecomunicaţii, 4) cooperarea în cadrul 
Politicii de Securitate şi Apărare Comune şi 5) protecţia datelor cu caracter personal în contextul 
dialogului de liberalizare a regimului de vize. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 41 170 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea Subprogramului 2: 132 982 dolari SUA 
 
Cheltuieli de administrare a programului: 21 888 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea PIE din bugetul anului 2010 – 230 242 dolari SUA 
 
Sursele rambursate nevalorificate din bugetele de grant din 2009 - 11 994 dolari SUA 
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PROGRAMUL SĂNĂTATE PUBLICĂ 
 
Misiunea Programului Sănătate Publică (PSP) este de a promova sănătatea şi drepturile persoanelor 
marginalizate prin dezvoltarea competenţelor liderilor societăţii civile şi implicarea activă a ONG-urilor 
în procesul de dezvoltare a politicilor de sănătate. 
 
Scopurile programului: 
- suport în dezvoltarea şi implementarea politicilor de sănătate în domeniile identificate a fi prioritare, 
bazate pe incluziune şi drepturile omului; 
- dezvoltarea organizaţiilor durabile şi fortificarea liderismului societăţii civile.  
 
Pe parcursul anului 2010, Programul Sănătate Publică al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM) a continuat 
să activeze în calitate de facilitator al organizaţiilor neguvernamentale şi guvernamentale, coordonând 
activităţile de prevenire a răspândirii infecţiei HIV în rândurile grupurilor vulnerabile, în baza strategiei 
de reducere a riscurilor, precum şi activităţi pentru persoanele cu HIV/SIDA (PHS), administrând 
granturi de la Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB şi Malariei, cooperând eficient cu Unitatea 
de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătăţii şi 
Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate. 
 
Cu suportul PSP, pe parcursul anului 2010 au fost realizate următoarele: 
 
- graţie conlucrării fructuoase dintre Societatea Hospice Îngrijiri Paliative şi Ministerul Sănătăţii au fost 
înregistrate realizări semnificative în domeniul dezvoltării serviciilor de îngrijire paliativă în Republica 
Moldova şi anume: a sporit numărul prestatorilor de servicii paliative, a crescut numărul prestatorilor 
de servicii paliative contractaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină, a fost elaborat şi 
aprobat Curriculum universitar „Îngrijiri Paliative”, ca materie opţională pentru studenţii Universităţii de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Totodată, prin ordinul Ministerului Sănătăţii, au 
fost aprobate Standardele de Îngrijire Paliativă şi modificările cu privire la numărul de personal pentru 
serviciile de îngrijire paliativă oferite în unitatea cu paturi. După o perioadă de trei ani de efort 
continuu al Societăţii Hospice Îngrijiri Paliative, Asociaţiei Naţionale a Farmaciştilor şi bunei colaborări 
cu Ministerul Sănătăţii, au fost aprobate modificările la Legea cu privire la circulaţia substanţelor 
narcotice şi psihotrope şi a precursorilor. 
 
- datorită asistenţei tehnice acordate Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei de către 
Asociaţia Keystone Human Services International Moldova, beneficiar al FSM, a fost dezvoltat cadrul 
legislativ normativ pentru crearea şi funcţionarea serviciilor de asistenţă socială destinate persoanelor 
cu dizabilităţi. Până în prezent, au fost elaborate şi aprobate: Strategia privind incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilităţi, Regulamentele şi Standardele pentru serviciile sociale „Casă Comunitară” 
şi „Locuinţă Protejată”. Totodată, au fost elaborate şi urmează a fi aprobate proiectul Legii privind 
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi; proiectele Regulamentelor şi Standardelor de calitate 
pentru serviciile sociale „Asistentul Personal”, „Plasament familial pentru adulţi cu dizabilităţi mintale” 
şi „Echipă Mobilă”, precum şi proiectul Regulamentului pentru şcoala cu practici incluzive. 
 
- la iniţiativa ONG „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”, beneficiar al FSM, a fost creat un grup de 
lucru pentru elaborarea cadrului normativ pentru educaţia incluzivă.  Reprezentanţi ai Ministerului 
Educaţiei, Secretariatului Consiliului pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Institutului Ştiinţe ale 
Educaţiei şi organizaţiilor neguvernamentale au aderat la această iniţiativă, în rezultat fiind elaborat şi 
aprobat ordinul ministrului privind incluziunea copiilor cu dizabilităţi în şcoli, inclusiv crearea condiţiilor 
necesare incluziunii.  
 
- Serviciul de Diagnostic şi Supraveghere Neonatal Follow Up este în proces de extindere în două 
raioane ale republicii.  
 
- în rezultatul colaborării tripartite dintre Uniunea Organizaţiilor  active în Reducerea Riscurilor, IMSP 
Dispensarul Republican de Narcologie şi Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate, au fost 
elaborate standardele naţionale Reducerea Riscurilor şi Asistenţă psihosocială a consumatorilor de 
droguri aprobate de Ministerul Sănătăţii. 
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- a fost demarat un proiect pilot bazat pe strategia de reducere a riscurilor, care este implementat în 
izolatorul de detenţie preventivă. 
 
Director de program: Liliana GHERMAN, e-mail: lgherman@soros.md    
Coordonator de program: Victoria CONDRAT, e-mail: vcondrat@soros.md  
Asistent de program: Ana GONCEAR, e-mail agoncear@soros.md  
 
Subprogram Reducerea Riscurilor 
Coordonator de program: Vitalie SLOBOZIAN, e-mail: vslobozian@soros.md    
Specialist în finanţe şi procurări: Ala COJOCARI, e-mail: acojocari@soros.md  
Director de proiect, Angelica BORDEIANU, e-mail: abordeianu@soros.md   
Coordonator de proiect, Andrei MATEI, e-mail: amatei@soros.md  
Specialist în monitorizare şi evaluare, Veronica ZORILA, e-mail: vzorila@soros.md  
Specialist în monitorizare şi evaluare, Ina TCACI, e-mail: itcaci@soros.md  
Specialist în materiale informaţionale şi training, Natalia NICULA, e-mail: nnicula@soros.md  
Asistent în Finanţe şi Procurări: Irina BEJENARU, e-mail: ibejenaru@soros.md  
 
 
Abrevieri şi acronime: 
 
AO   Asociaţie Obştească 
BSB   Bărbaţi ce întreţin relaţii sexuale cu bărbaţi 
FSM   Fundaţia Soros – Moldova 
GFATM   Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei 
ITS   Infecţii cu Transmitere Sexuală 
IDS   Iniţiativa în Drept şi Sănătate 
IÎP   Iniţiativa în Îngrijiri Paliative 
IMS   Iniţiativa în Media şi Sănătate   
ISM   Iniţiativa în Sănătate Mintală  
LGBT   Comunitatea Gay, Lesbiene, Bisexuali şi Transgender 
FSC   Persoanele care prestează servicii sexuale contra plată  
MDR   Multidrog rezistentă 
MS   Ministerul Sănătăţii 
OMS   Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
ONG   Organizaţie Neguvernamentală 
PHS   Persoane cu HIV/SIDA 
PSP   Programul Sănătate Publică 
TB   Tuberculoză  
CDI   Consumatorii de Droguri Injectabile 
UCIMP   Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului de  

Restructurare a Sistemului Sănătăţii 
UNAIDS  Programul Naţiunilor Unite pentru HIV şi SIDA 
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SUBPROGRAMUL 1: INIŢIATIVE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII MINTALE 
(În colaborare cu Iniţiativa în Sănătatea Mintală a Institutului pentru o Societate Deschisă, Budapesta) 
 
Misiunea Iniţiativei în Sănătatea Mintală (ISM) este de a identifica posibilităţile care ar asigura 
egalitatea deplină a cetăţenilor cu dizabilităţi mintale (probleme de sănătate mintală şi/sau dizabilităţi 
intelectuale) în comunitate, precum şi respectarea tuturor drepturilor acestora. 
Programul Iniţiative în Sănătatea Mintală promovează incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 
mintale prin susţinerea alternativelor comunitare şi promovarea politicilor relevante în domeniu. 
 
În cadrul acestui subprogram au fost finanţate următoarele proiecte şi activităţi: 
 
Granturi 
 
Comunitate Incluzivă - Moldova 
Implementator: Keystone Human Services International Moldova Association, AO  
Director de proiect:  Ludmila MALCOCI 
Rezumat: Proiectul susţine activităţile administrative pentru promovarea incluziunii sociale a 
persoanelor cu dizabilităţi mintale şi/sau intelectuale. Acesta implică atât promovarea şi dezvoltarea 
bazei normativ-legislative, cât şi crearea condiţiilor pentru integrarea acestor persoane în societate. 
Pe parcursul proiectului, au fost susţinuţi 180 de copii şi tineri dezinstituţionalizaţi sau în risc de 
instituţionalizare (inclusiv 29 de copii şi tineri dezinstituţionalizaţi cu suportul Programului din Casa 
internat Orhei pentru copii cu deficienţe mintale, 18 copii şi tineri în proces de dezinstituţionalizare, 
133 copii în risc de instituţionalizare).  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 28 000 dolari SUA 
ISM ISD Budapesta a oferit 897 173 dolari SUA pentru realizarea proiectului în anul 2010. 
 
Fortificarea serviciului de supraveghere continuă a nou-născuţilor din grupul de risc în RM 
Implementator: Asociaţia de Medicină Perinatală din Republica Moldova 
Director de proiect: Petru STRATULAT 
Rezumat: Proiectul are drept scop îmbunătăţirea situaţiei copiilor cu dizabilităţi severe prin programe 
de intervenţie timpurie la nou-născuţii prematuri cu greutatea la naştere mai mică de 1500gr; nou-
născuţii la termen, dar cu  tulburări neurologice, retinopatie, patologia auzului sau displazii bronhio-
pulmonare; nou-născuţii supuşi ventilaţiei mecanice, prin fortificarea şi extinderea Serviciului de 
Diagnostic şi Supraveghere Neonatal, prin promovarea conceptului de intervenţie timpurie. De 
asemenea, echipa de implementare va contribui la elaborarea şi promovarea  intervenţiei timpurii, 
recuperarea şi reabilitarea medico-socială a copiilor din grupurile de risc şi va  educa părinţii copiilor 
din grupurile de risc. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 47 300 dolari SUA 
 
Educaţia Incluzivă 
Implementator: Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin, AO 
Director de proiect: Alexandra GRĂJDIAN 
Rezumat: Scopul proiectului este de a dezvolta instituţii cu practici incluzive în două raioane 
(Dubăsari şi Criuleni), prin consolidarea serviciilor specializate din şcoli şi instituţiile preşcolare, 
ridicarea profesionalismului cadrelor didactice şi specialiştilor de sprijin, motivarea părinţilor şi 
implicarea activă a APL în elaborarea politicilor incluzive şi implementarea acestora. Echipa de 
implementare a proiectului dezvoltă serviciile specializate în două şcoli şi două instituţii preşcolare din 
localităţile Măşcăuţi şi Doroţcaia; oferă suport în elaborarea politicilor incluzive şi promovează 
implementarea acestora atât la nivel local, cât şi central; acordă suport în procesul de formare 
continuă a cadrelor didactice, a familiei, actorilor comunitari, pentru a oferi şanse de implicare în 
procesul de incluziune; sensibilizează opinia publică la nivelul celor două raioane şi diseminează 
experienţa obţinută în şcolile şi grădiniţele cu practici incluzive în alte instituţii de învăţământ, pentru 
formarea unei opinii corecte despre incluziune atât la nivel local, cât şi naţional. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 83 730 dolari SUA 
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Creşterea capacităţilor a 4 echipe regionale din centrul Moldovei în domeniul intervenţiei 
timpurii  
Implementator: Centrul de Intervenţie Precoce Voinicel 
Director de proiect: Ivan PUIU 
Rezumat: Scopul proiectului este de a îmbunătăţi nivelul profesional al unui grup de specialişti care 
lucrează cu copii cu dizabilităţi, cu vârsta mai mare de 3 ani, din cadrul a patru centre. Proiectul îşi 
propune să sporească nivelul de cunoştinţe al medicilor şi altor profesionişti din cadrul asistenţei 
medicale primare în domeniul pediatriei de dezvoltare şi intervenţie timpurie. Totodată, vor fi abilitaţi 
fizic şi intelectual 50-60 copii din patru regiuni ţintă şi va fi îmbunătăţită calitatea vieţii părinţilor şi 
membrilor familiei care îngrijesc un copil cu dizabilitate. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 31 699 dolari SUA 
 
Integrarea intervenţiei timpurii în cadrul sistemelor socio-medicale existente în Republica 
Moldova 
Implementator: Centrul de Intervenţie Precoce Voinicel 
Director de proiect: Ivan Puiu 
Rezumat: Scopul proiectului este de a susţine dezvoltarea politicilor şi cadrului legislativ pentru 
integrarea intervenţiei timpurii în sistemul de sănătate din Republica Moldova, precum şi oferirea 
suportului autorităţilor centrale şi locale în fortificarea sistemului de monitorizare şi evaluare a copiilor 
cu dizabilităţi. Aceasta implică asistenţă în dezvoltarea cadrului legislativ; fortificarea a nouă centre 
care oferă servicii de intervenţie timpurie copiilor cu dizabilităţi, acordarea serviciilor de intervenţie 
timpurie de bună practică.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 10 979 dolari SUA 
 
Educaţia Incluzivă – şanse egale pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale  
Implementator: „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”, AO 
Director de proiect: Alexandra GRĂJDIAN 
Rezumat: Scopul proiectului este consolidarea realizărilor obţinute în domeniul educaţiei incluzive în 
cadrul celor două raioane, Dubăsari şi Criuleni, prin dezvoltarea instituţională a şcolilor incluzive-pilot 
şi acordarea asistenţei copiilor cu dizabilităţi din ambele raioane; diseminarea experienţei obţinute în 
şcolile cu practici incluzive în alte instituţii de învăţământ; acordarea suportului familiei pentru oferirea 
şanselor de protecţie a drepturilor copiilor cu dizabilităţi.  
Finanţat din bugetul anului 2009 
 
Proiecte operaţionale 
 
Elaborarea studiilor privind serviciile alternative de incluziune socială a persoanelor cu 
dizabilităţi (Asistent personal şi Casa comunitară) 
Rezumat: Fiecare studiu cuprinde analiza practicilor şi reglementărilor internaţionale privind prestarea 
serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi, conceptul serviciului şi fundamentarea 
ştiinţifică a acestuia, analiza cost-beneficiu al serviciului comunitar, analiza legislaţiei relevante a 
Republicii Moldova, evidenţierea posibilelor probleme de reglementare a noilor servicii şi propunerea 
soluţiilor pentru depăşirea acestora.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 3 352 dolari SUA 
 
Alte cheltuieli de program (program operaţional/cheltuieli administrative) – 10 294 dolari SUA  
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului – 215 354 dolari SUA  
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SUBPROGRAMUL 2: INIŢIATIVE ÎN ÎNGRIJIRI PALIATIVE 
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisă, New York) 
 
Scopul programului Iniţiative în Îngrijiri Paliative (IÎP) este de a dezvolta şi integra îngrijirile paliative în 
sistemul de sănătate din Republica Moldova. Sporirea accesului la medicaţia pentru controlul durerii 
constituie unul din obiectivele programului. 
 
În cadrul acestui subprogram, au fost finanţate următoarele proiecte şi activităţi: 
 
Granturi 
 
Dezvoltarea serviciilor de îngrijire paliativă în raioanele Cimişlia şi Ocniţa 
Implementator: Fundaţia Filantropică Medico-Socială „Angelus Moldova” 
Director de proiect: Valerian ISAC 
Rezumat: Scopul proiectului este de a iniţia şi dezvolta două servicii de îngrijiri paliative în raioanele 
Cimişlia şi Ocniţa, în parteneriat cu Centrele Medicilor de Familie din raioanele respective şi 
Autorităţile Publice Locale (consiliile raionale). Echipa de implementare a instruit teoretic şi practic 
două echipe noi în îngrijiri paliative (câte un medic şi două asistente medicale în fiecare echipă nou 
creată). Echipele noi au iniţiat deja prestarea serviciilor de îngrijire paliativă persoanelor cu cancer în 
stadiu avansat şi/sau terminal din raioanele Cimişlia şi Ocniţa. De serviciile de îngrijire paliativă 
beneficiază pacienţii cu maladii incurabile din circa 60 localităţi din aceste două raioane. În ultimele 
trei luni ale anului 2010, au fost deserviţi 38 pacienţi cu maladii incurabile din raionul Cimişlia şi 24 
pacienţi din raionul Ocniţa. Lunar sunt efectuate vizite de monitorizare în teritorii pentru a identifica 
posibile probleme în acordarea serviciilor de îngrijire paliativă. Ambele echipe din teritorii deja au 
întreprins măsuri pentru a obţine finanţare din partea Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină. 
Opinia publică este sensibilizată cu privire la dezvoltarea serviciilor de îngrijire paliativă şi necesitatea 
lor pentru societate.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 34 592 dolari SUA 
 
Cofinanţarea serviciilor de îngrijire paliativă în unitatea cu paturi în cadrul Hospice-ului 
Zubreşti  
Implementator: Prosperare-Zubreşti, AO 
Director de proiect: Vasile SURUCEANU 
Rezumat: Proiectul are scopul de a co-finanţa serviciile de îngrijiri paliative în unitatea cu paturi, în 
cadrul Hospice-ului Zubreşti. Asociaţia Obştească „Prosperare Zubreşti” este prima organizaţie care 
oferă îngrijire paliativă în unitatea cu paturi pentru pacienţii cu maladii incurabile în stadii avansate şi 
terminale. Aceasta a fost contractată pentru prestarea serviciilor de îngrijiri paliative de către 
Compania Naţională de Asigurări în Medicină în anul 2010. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 8 634 dolari SUA 
 
Susţinerea serviciilor de îngrijire paliativă în municipiul Chişinău 
Implementator: Fundaţia Filantropică Medico-Socială „Angelus Moldova” 
Director de proiect: Valerian ISAC 
Rezumat: Scopul proiectului este de a co-finanţa serviciile de îngrijiri paliative oferite maturilor şi 
copiilor din municipiul Chişinău, de către Fundaţia Filantropică Medico-Socială „Angelus Moldova”. În 
anul 2010, organizaţia a acordat îngrijiri paliative la domiciliu pentru 585 pacienţi adulţi (dintre care 
170 pacienţi cu maladii oncologice în stadii avansate şi progresive) şi 23 copii. Majoritatea pacienţilor 
sunt din municipiul Chişinău sau suburbiile acestuia, însă copiii sunt din toată republica. Serviciile au 
fost oferite gratuit, în condiţii de ambulatoriu, sau la domiciliul pacienţilor. În caz de necesitate, au fost 
acordate şi consultaţii telefonice. Pacienţii au beneficiat de consiliere, asistenţă medicală, asistenţă 
socială, religioasă (în caz de necesitate). 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 17 268 dolari SUA 
 
Participare la Congresul XIII Mondial al Durerii, 29 august – 2 septembrie 2010, Montreal, 
Canada 
Beneficiar: Vadim POGONEŢ 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 2 053 dolari SUA 
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Participarea la cursul de instruire şi Suport Organizaţional pentru Dezvoltarea Îngrijirilor 
Paliative, Hospice Casa Speranţei, Braşov, România, 22-26 martie 2010 
Beneficiari: Maria CHIOSE, Elena CEAVDARI, Ecaterina VARVARICI 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 816 dolari SUA 
 
Participarea la cursul de instruire Managementul Simptomelor în Îngrijirile Paliative, Hospice 
Casa Speranţei, Braşov, România, 22-26 martie 2010 
Beneficiari: Tatiana NOVOLOACĂ, Rodica MIRON 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 426 dolari SUA 
 
Participarea la cursul Educaţie şi Suport Organizaţional pentru Dezvoltarea Îngrijirilor 
Paliative, Hospice Casa Speranţei, Braşov, România, 19-25 septembrie 2010 
Beneficiari: Valerian ISAC, Vera CAIREAC 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 481 dolari SUA 
 
Proiecte operaţionale 
 
Organizarea atelierului „Creşterea disponibilităţii şi sporirea accesului la medicaţia opioidă 
pentru controlul durerii”, în perioada 30-31 iulie 2010 
 
Atelierul de lucru, unde au participat reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Direcţiei municipale de 
Sănătate, Instituţiilor Medico-Sanitare Publice, Agenţiei Medicamentului, Comitetului de Control 
asupra Drogurilor şi organizaţiilor neguvernamentale, inclusiv prestatori de servicii paliative în 
Republica Moldova, a fost organizat în perioada 30-31 iulie. Participanţii au revizuit documentele 
existente ce vizează disponibilitatea şi accesul la opioide pentru uz medical şi au elaborat 
recomandări pentru ajustarea ordinelor Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei Medicamentului la Legea RM 
nr. 382-XIV din  06.05.1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a 
precursorilor, modificată în luna mai 2010.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 970 dolari SUA 
 
Elaborarea Programului Naţional de control al Cancerului pentru anii 2011-2015 
Rezumat: La solicitarea Ministerului Sănătăţii, Fundaţia Soros – Moldova a oferit asistenţă tehnică 
pentru revizuirea, ajustarea şi definitivarea Programului Naţional de Control al Cancerului pentru anii 
2011-2015 în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Experţii angajaţi au 
lucrat în colaborare cu specialistul principal al Ministerului Sănătăţii în oncologie, şi reprezentanţii 
direcţiilor Politici în Sănătate Publică, Analiză, Monitorizare şi Evaluare a Politicilor, şi Politici Buget şi 
Finanţe ale Ministerului Sănătăţii. Documentul a fost remis Ministerului Sănătăţii. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 645 dolari SUA 
 
Alte cheltuieli de program (program operaţional/cheltuieli administrative) – 7 251 dolari SUA  
Toate cheltuielile pentru realizarea subprogramului – 75 136 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 3: INIŢIATIVE ÎN DREPT ŞI SĂNĂTATE 
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisă, New York) 
 
Iniţiativa în Drept şi Sănătate (IDS) promovează utilizarea remediilor legale pentru îmbunătăţirea 
sănătăţii publice prin sprijinirea colaborării specialiştilor din domeniul sănătăţii publice, medicilor, 
practicienilor implicaţi în domeniul respectării drepturilor omului. 
 
În cadrul acestui subprogram, au fost finanţate următoarele proiecte şi activităţi: 
 
Granturi 
 
Monitorizarea respectării drepturilor omului în privinţa utilizatorilor de droguri din Republica 
Moldova  
Implementator: Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova AO 
Director de proiect: Vanu JEREGHI 
Rezumat: Scopul proiectului este de a proteja şi promova drepturile omului în rândul utilizatorilor de 
droguri injectabile, prin oferirea asistenţei şi suportului  juridic utilizatorilor de droguri injectabile şi 
membrilor familiilor acestora; creşterea cunoştinţelor în domeniul drepturilor omului cu accent pe 
drepturile utilizatorilor de droguri injectabile în rândul personalului organizaţiilor ce implementează 
programe de reducere a riscurilor din cadrul Uniunii Organizaţiilor active în domeniul Reducerea 
Noxelor în Republica Moldova UORN; analiza legislaţiei naţionale cu privire la drepturile omului; 
promovarea respectării drepturilor omului în regiunea Transnistreană prin activităţi de sensibilizare şi 
informare a publicului, etc. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 34 850 dolari SUA (din programul IDS – 16 000 dolari SUA, 
din subprogramul RR – 14 400 dolari SUA, din subprogramul IMS – 4450 dolari SUA) 
 
Protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale  
Implementator: Centrul pentru Protecţia Drepturilor Pacienţilor şi Invalizilor AO 
Director de proiect: Alexandru COVALSCHI 
Rezumat: Scopul proiectului este de a promova şi proteja drepturile persoanelor cu dizabilităţi mintale 
şi intelectuale în Republica Moldova, prin documentarea cazurilor de violare a drepturilor persoanelor 
cu dizabilităţi mintale; acordarea consultaţiilor medico-legale şi oferirea asistenţei pacienţilor cu 
probleme de sănătate mintală şi/sau rudelor acestora; referirea cazurilor către organizaţiile partenere 
în cazurile relevante.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 15 141 dolari SUA 
 
Comunitate pentru toţi – Moldova: suport pentru consultanţă legală  
Implementator: Keystone Human Services International Moldova Association, AO 
Rezumat: Proiectul este finanţat din sursele financiare ale Fundaţiei Soros – Moldova şi Iniţiative în 
Drept şi Sănătate. În cadrul acestui proiect, consultantul oferă asistenţă tehnică Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei în elaborarea cadrului legislativ şi normativ pentru incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilităţi. Graţie eforturilor comune şi colaborării cu succes cu Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, au fost obţinute rezultate semnificative în acest domeniu. Astfel, au fost 
aprobate Strategia privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, Regulamentele şi 
Standardele pentru serviciile „Casă comunitară” şi „Locuinţă protejată”; au fost elaborate proiectele 
Regulamentelor şi standardelor pentru serviciile „Asistent personal”, „Plasament familial pentru adulţi 
cu dizabilităţi mintale”, „Echipa mobilă”, precum şi Regulamentul pentru şcoala cu practici incluzive. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 12 000 dolari SUA 
 
Promovarea drepturilor omului în domeniul sănătăţii 
Implementator: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 
Director de proiect: Rodica GRAMMA 
Rezumat: În cadrul proiectului, a fost elaborat modulul de instruire „Sănătatea şi Drepturile Omului”. 
Modulul va face parte din curriculumul cursului de masterat în cadrul Şcolii de Management în 
Sănătate Publică. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 13 590 dolari SUA 
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Participarea la atelierul „Predarea Dreptului în Sănătate: Cursuri de Drept, Drepturile Omului şi 
Sănătate Publică”, Skopje, Macedonia, 18-21 mai 2010 
Beneficiare: Rodica GRAMMA, Tatiana Novac 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 2 134 dolari SUA 
 
Proiecte operaţionale 
 
Elaborarea Ghidului practic: Drepturile omului în îngrijirea pacientului 
Proiectul este implementat concomitent în mai multe state din regiune. Activitatea asupra elaborării 
ghidului pentru practicieni a fost continuată pe parcursul anului 2010. Ghidul este elaborat cu 
participarea unui grup de autori şi conţine următoarele capitole: Introducere; Cadru internaţional 
pentru drepturile omului în sănătatea publică; Cadru regional pentru drepturile omului în sănătatea 
publică; Proceduri internaţionale şi regionale; Note specifice naţionale; Drepturile pacientului în 
context naţional;  Drepturile şi responsabilităţile furnizorului de servicii în context naţional; Proceduri 
naţionale şi anexe.  
Chiar dacă ghidul este adresat în primul rând juriştilor şi avocaţilor, el va fi util şi specialiştilor din 
sănătatea publică, medicilor, activiştilor în domeniul protecţiei drepturilor pacienţilor.  
Proiectul este implementat operaţional de Programul Sănătate Publică, în colaborare cu programul 
Iniţiativa în Drept şi Sănătate al Institutului pentru o Societate Deschisă  şi programul Drepturile 
Omului şi Bună Guvernare a Institutului pentru o Societate Deschisă, Budapesta. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 8 113 dolari SUA 
 
Evaluarea necesităţilor de dezvoltare a capacităţilor Institutului pentru Drepturile Omului din 
Moldova 
Proiectul a avut drept scop evaluarea necesităţilor de dezvoltare a capacităţilor organizaţionale ale 
Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova. Acesta a inclus în sine un studiu detaliat cu 
identificarea problemelor legate de performanţa organizaţiei, iar în baza rezultatelor evaluării a fost 
prezentat un plan de dezvoltare. Proiectul a fost implementat de către Curatio International Consulting 
Ltd. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 19 784 dolari SUA (din subprogramul IDS – 15 088 dolari 
SUA, din subprogramul RR - 4696 dolari SUA) 
 
 
Alte cheltuieli de program (program operaţional/cheltuieli administrative) – 8 782 dolari SUA 
Toate cheltuielile pentru realizarea subprogramului – 82 735 dolari SUA  
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SUBPROGRAMUL 4: INIŢIATIVE ÎN MEDIA ŞI SĂNĂTATE  
 
Subprogramul Iniţiative în Media şi Sănătate (IMS) are scopul de a majora nivelul de conştientizare a 
populaţiei în ceea ce priveşte problemele de sănătate, prin facilitarea interacţiunii dintre media şi 
ONG-urile active în domeniul sănătăţii.  
În cadrul acestui subprogram, au fost finanţate următoarele proiecte şi activităţi: 
 
Granturi 
 
Sensibilizarea populaţiei cu privire la situaţia utilizatorilor de droguri injectabile din Republica 
Moldova 
Implementator: Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi Reducerea Noxelor din Moldova 
Director de proiect: Ala IAŢCO 
Rezumat: Scopul proiectului este de a schimba percepţia publicului asupra utilizatorilor de droguri din 
Moldova, de a contribui la schimbarea atitudinilor discriminatorii şi reducerea fenomenului de 
excludere socială şi marginalizare. În cadrul proiectului, se elaborează un şir de filme de scurt metraj 
cu tematica specifică, care vor fi difuzate la postul de televiziune Publika TV. De asemenea, vor fi 
organizate talk-show-uri cu persoane cheie din domeniu, pe parcursul cărora vor fi discutate cele mai 
stringente probleme ce ţin de situaţia utilizatorilor de droguri injectabile din Republica Moldova.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 800 dolari SUA 
 
Sensibilizarea opiniei publice cu privire la îngrijirea paliativă  în Republica Moldova 
Implementator: Fundaţia Filantropică Medico-Socială „Angelus Moldova” 
Director de proiect: Valerian ISAC 
Rezumat: Scopul proiectului este promovarea principiilor şi valorilor îngrijirilor paliative în Republica 
Moldova. În cadrul proiectului se elaborează un şir de filme de scurt metraj cu tematica specifică, care 
vor fi difuzate la postul de televiziune Publika TV. La acelaşi post de televiziune se va organiza şi un 
talk-show cu tematica respectivă, unde vor participa experţi în domeniul îngrijirilor paliative, 
reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, alte persoane cheie, şi se vor discuta pe larg problemele din 
domeniul îngrijirilor paliative, necesitatea şi importanţa acestora pentru populaţia Republicii Moldova. 
Ulterior, filmele de scurt metraj vor fi puse la dispoziţia publicului larg prin intermediul surselor social 
media. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 950 dolari SUA 
 
Elaborarea unei serii de spoturi video cu tematica incluziunii sociale a persoanelor cu 
dizabilităţi 
Implementator: Keystone Human Services International Moldova Association, AO 
Director de proiect: Nicolae CIOCAN 
Rezumat: Scopul proiectului este sporirea nivelului de acceptare a persoanelor cu dizabilităţi şi a 
gradului de cunoaştere a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. În cadrul proiectului, se elaborează un 
şir de filme de scurt metraj cu tematica specifică, care vor fi difuzate la postul de televiziune Publika 
TV. Pe parcursul implementării proiectului, se vor organiza de asemenea talk-show-uri cu participarea 
persoanelor competente în domeniul sănătăţii mintale şi organizarea serviciilor pentru persoanele cu 
dizabilităţi, unde se vor discuta  posibilităţile de incluziune a acestei categorii de persoane în cadrul 
societăţii.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 800 dolari SUA 
 
Monitorizarea respectării drepturilor omului în privinţa utilizatorilor de droguri din Republica 
Moldova  
Implementator: Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, AO 
Director de proiect: Vanu JEREGHI 
Rezumat: Scopul proiectului este de a proteja şi promova drepturile omului în rândul utilizatorilor de 
droguri injectabile, prin oferirea asistenţei şi suportului  juridic utilizatorilor de droguri injectabile şi 
membrilor familiilor acestora; creşterea cunoştinţelor în domeniul drepturilor omului, cu accent pe 
drepturile utilizatorilor de droguri injectabile, în rândul personalului organizaţiilor ce implementează 
programe de reducere a riscurilor din cadrul Uniunii Organizaţiilor active în domeniul Reducerea 
Noxelor în Republica Moldova UORN; analiza legislaţiei naţionale cu privire la drepturile omului; 
promovarea respectării drepturilor omului în regiunea Transnistreană prin activităţi de sensibilizare şi 
informare a publicului, etc. 
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Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 34 850 dolari SUA (din programul IDS – 16 000 dolari SUA, 
din subprogramul RR – 14 400 dolari SUA, din subprogramul ISM – 4450 dolari SUA) 
 
Proiecte operaţionale 
 
Organizarea trainingului „Abilităţi media pentru advocacy în sănătatea publică”, 15-17 
decembrie 2010 
Rezumat: Programul Sănătate Publică, în colaborare cu Iniţiativa Media şi Sănătate a Institutului 
pentru o Societate Deschisă, New York, a organizat un training ce a urmărit îmbunătăţirea 
aptitudinilor de utilizare a surselor media în domeniul sănătăţii publice. La training au participat 16 
reprezentanţi ai organizaţiilor care beneficiază de suport financiar din partea Programului Sănătate 
Publică şi implementează activităţi în domeniul reducerii riscurilor, îngrijirilor paliative şi sănătăţii 
mintale.  
Instruirea a fost realizată de către trainerul Anastasia Bezverkha, candidat PhD în ştiinţe ale 
comunicării, Universitatea Naţională din Kiev, consultant în Sănătate şi Media al OSI NY pentru 
Ucraina. 
În urma trainingului, FSM a oferit mini-granturi pentru utilizarea în practică a abilităţilor obţinute la 
training. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 3 431 dolari SUA 
 
Alte cheltuieli de program (program operaţional/cheltuieli administrative) – 569 dolari SUA 
Toate cheltuielile pentru realizarea subprogramului – 14 000 dolari SUA  
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SUBPROGRAMUL 5: REDUCEREA RISCURILOR 
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisă, New York şi terţa parte) 
 
Scopul Programului Reducerea Riscurilor este de a reduce efectele negative de ordin medical, social 
şi economic care apar în rezultatul utilizării drogurilor injectabile şi practicării sexului neprotejat, 
inclusiv prevenirea răspândirii infecţiei HIV în rândurile grupurilor vulnerabile (consumatori de droguri 
injectabile (CDI), persoanele care prestează servicii sexuale contra plată (FSC), bărbaţii care întreţin 
relaţii sexuale cu alţi bărbaţi, deţinuţii, şoferii de cursă lungă (ŞCL), migranţii, etc.). 
În calitatea sa de instituţie-partener al Ministerului Sănătăţii în implementarea Programelor Naţionale 
de control şi profilaxie a HIV/SIDA/ITS şi Tuberculozei, Fundaţia Soros-Moldova deţine rolul de 
facilitator pentru ONG-uri în implementarea proiectelor de prevenire a infecţiei HIV/SIDA şi ITS 
(infecţiilor cu transmitere sexuală) în Grupurile Vulnerabile, proiectelor de îngrijire şi suport pentru 
persoanele cu HIV, proiectelor de creştere a complianţei la tratamentul antituberculos a pacienţilor cu 
TB.  
 
Activităţile programului sunt susţinute din resursele financiare ale Fondului Global de Combatere a 
SIDA, TB şi Malariei, prin intermediul a trei proiecte, în cadrul cărora FSM este sub-recipient: 
 

- „Activităţi Comunitare în Teren pentru Grupurile Vulnerabile”, Recipient Principal, Unitatea de 
Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului 
Sănătăţii (UCIMP) din resursele rundei 6a, faza II. 

- „Îngrijiri şi Suport pentru Persoanele cu HIV/SIDA”, Recipient Principal, Centrul PAS din 
resursele rundei 8a, faza I. 

- „Sporirea rolului pacientului şi comunităţii în controlul tuberculozei în Moldova”, Recipient 
Principal,  Centrul PAS din resursele rundei 9a, faza I. 

 
În baza acestora, Programul a continuat să susţină proiecte bazate pe strategia de reducere a 
riscurilor pentru organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, proiecte care oferă asistenţă 
persoanelor cu HIV, proiecte care oferă asistenţă persoanelor cu tuberculoză; să organizeze 
traininguri pentru dezvoltarea capacităţilor organizaţionale şi profesionale ale personalului proiectelor; 
să dezvolte politici în domeniul reducerii riscurilor; să publice materiale informaţionale pentru 
distribuţie; să susţină financiar participarea personalului implicat în proiecte la conferinţe, seminare şi 
ateliere de lucru.  
 
Granturi 
 
Monitorizarea respectării drepturilor omului în privinţa utilizatorilor de droguri din Republica 
Moldova  
Implementator: Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova AO 
Director de proiect: Vanu JEREGHI 
Rezumat: Scopul proiectului este de a proteja şi promova drepturile omului în rândul utilizatorilor de 
droguri injectabile, prin oferirea asistenţei şi suportului  juridic utilizatorilor de droguri injectabile şi 
membrilor familiilor acestora; creşterea cunoştinţelor în domeniul drepturilor omului, cu accent pe 
drepturile utilizatorilor de droguri injectabile, în rândul personalului organizaţiilor ce implementează 
programe de reducere a riscurilor din cadrul Uniunii Organizaţiilor active în domeniul Reducerea 
Noxelor în Republica Moldova UORN; analiza legislaţiei naţionale cu privire la drepturile omului; 
promovarea respectării drepturilor omului în regiunea Transnistreană prin activităţi de sensibilizare şi 
informare a publicului, etc. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 34 850 dolari SUA (din programul IDS – 16 000 dolari SUA, 
din subprogramul RR – 14 400 dolari SUA, din subprogramul IMS – 4450 dolari SUA) 
 
Evaluarea necesităţilor de dezvoltare a capacităţilor Institutului pentru Drepturile Omului din 
Moldova   
Proiectul a avut drept scop evaluarea necesităţilor de dezvoltare a capacităţilor organizaţionale ale 
Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova. Acesta a inclus în sine un studiu detaliat cu identificarea 
problemelor legate de performanţa organizaţiei, iar în baza rezultatelor evaluării a fost prezentat un plan de 
dezvoltare. Proiectul a fost implementat de către Curatio International Consulting Ltd.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 19 784 dolari SUA (din subprogramul IDS – 15 088 dolari 
SUA, din subprogramul RR - 4696 dolari SUA) 
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Granturi oferite ONG/OG pentru a acoperi cu servicii de profilaxie HIV/ITS persoanele din 
grupurile cu risc sporit 
  
Asigurarea sprijinului Programelor de reducere a riscurilor prin iniţierea finanţării din cadrul 
resurselor bugetare naţionale 
Implementator: Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi Reducerea Noxelor din Moldova 
Director de proiect: Ala IAŢCO 
Rezumat: Implementarea proiectului a vizat elaborarea Regulamentului privind organizarea serviciilor 
în cadrul programelor de reducere a riscurilor şi a modulelor de instruire pentru prestatorii de servicii, 
în vederea aplicării standardelor şi a regulamentului, organizarea atelierelor de lucru pentru prestatorii 
de servicii din domeniul Reducerea Riscurilor, elaborarea şi menţinerea componentului Reducerea 
Riscurilor în cadrul paginii electronice www.aids.md. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 27 030 dolari SUA  
 
Creşterea accesului deţinuţilor CDI din regiunea transnistreană la activităţi de profilaxie HIV 
(suplimentare) 
Implementator: Asociaţia Obştească Carlux, Chişinău  
Director de proiect: Vitalie MOROŞAN 
Rezumat: Scopul proiectului este de a extinde activităţile programului de reducere a riscurilor în 
penitenciarele din Transnistria. Serviciile proiectului includ efectuarea schimbului de seringi, 
distribuirea de prezervative, antiseptice şi materiale informaţionale în 3 penitenciare din Transnistria.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 4 000 dolari SUA 
 
Publicarea standardelor de reducere a riscurilor  
Implementator: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
Director de proiect: Mihai OPREA 
Rezumat: Grantul a fost oferit pentru publicarea a două standarde naţionale, a câte 200 exemplare, 
după cum urmează: Standardul de reducere a riscurilor la utilizatorii de droguri injectabile şi 
standardul de asistenţa psihosocială a consumatorilor de droguri. 
Finanţat din bugetul anului 2009 
 
Profilaxia HIV/SIDA printre CDI din Orhei şi Rezina 
Implementator: Centrul pentru educaţie şi reabilitare a adolescenţilor ,,Adolescentul’’, Orhei 
Director de proiect: Svetlana ROMANOVA 
Rezumat: Organizaţia desfăşoară activităţile în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Viitorul Nostru”, 
Rezina. Serviciile oferite în cadrul proiectului au drept scop reducerea incidenţei HIV/SIDA printre CDI 
din Orhei, Rezina şi Şoldăneşti. Pentru anul 2010, numărul cumulativ de beneficiari acoperiţi este de 
636 persoane. Proiectul oferă schimb de seringi, distribuţie de prezervative, dezinfectanţi, distribuirea 
materialelor informaţionale şi promovează comportamente cu risc redus şi servicii de educare pentru 
sănătate. În cadrul proiectului se efectuează consultaţii şi consiliere specializată, reintegrare 
psihologică şi socială a persoanelor din grupurile ţintă. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 26 800 dolari SUA 
 
Prevenirea infectării cu HIV/SIDA în rândurile consumatorilor de droguri injectabile în cadrul 
programului reducerea riscurilor 
Implementator: Asociaţia Obştească ,,Pentru Prezent şi Viitor’’, Chişinău 
Director de proiect: Nina TUDOREANU 
Rezumat: Organizaţia desfăşoară activităţile în parteneriat cu Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de 
Sănătate Publică, Centrul SIDA şi Asociaţia Obştească „Cu gândul la viitor”, Căuşeni. Proiectul are drept 
scop reducerea răspândirii infecţiei HIV/SIDA şi ITS în rândul CDI. 2919 de CDI au beneficiat de 
următoarele servicii: schimb de seringi, distribuirea de prezervative şi antiseptice, organizarea şedinţelor 
de consiliere, distribuirea materialelor informaţionale, precum şi activităţi de reintegrare socială. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 51 640 dolari SUA 
 
Combaterea HIV/SIDA în penitenciare. Continuarea activităţilor în baza strategiei Reducerea 
Riscurilor. Extinderea proiectului în penitenciarul nr. 1 - Taraclia  
Implementator: Organizaţia Obştească ,,Proiecte Inovatoare în Penitenciare’’, Chişinău 
Director de proiect: Larisa PINTILEI 

http://www.aids.md/
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Rezumat: Proiectul prevede acoperirea cu servicii de prevenire HIV/SIDA şi ITS a deţinuţilor din 
sistemul penitenciar. Pe parcursul anului, au fost extinse activităţi de prevenire HIV/SIDA şi ITS în 
penitenciarul nr.1–Taraclia. Serviciile proiectului includ efectuarea schimbului de seringi în nouă 
penitenciare, precum şi distribuirea de prezervative, antiseptice şi materiale informaţionale în toate 
penitenciarele republicii. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 40 950 dolari SUA 
 
Combaterea HIV/SIDA în penitenciare. Implementarea proiectului pilot de reducere a riscurilor 
în penitenciarul nr. 11, Bălţi 
Implementator: Organizaţia Obştească ,,Proiecte Inovatoare în Penitenciare’’, Chişinău 
Director de proiect: Larisa PINTILEI 
Rezumat: Proiectul prevede extinderea activităţilor de profilaxie a infecţiei HIV/SIDA şi ITS pentru 
deţinuţi în baza strategiei Reducerea Riscurilor în penitenciarul nr.11 din Bălţi.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 7 100 dolari SUA   
 
Prevenirea HIV/SIDA şi IST în rândurile CDI din municipiul Bălţi, or. Ungheni, Făleşti şi 
Glodeni 
Implementator: Asociaţia Obştească ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă’’, filiala Bălţi 
Director de proiect: Аla IAŢCO 
Rezumat: Organizaţia desfăşoară activităţile în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Vis Vitalis”, 
Ungheni şi Asociaţia Obştească „Împreună să Salvăm Viitorul”, Făleşti, acoperind regiunile Bălţi, 
Ungheni, Făleşti şi Glodeni. Obiectivul principal al proiectului este reducerea incidenţei HIV/SIDA şi 
prevalenţei ITS în rândurile consumatorilor de droguri injectabile din mun. Bălţi – 3949 CDI, Ungheni 
– 604 CDI, Făleşti şi Glodeni – 579 CDI, prin promovarea şi consolidarea activităţilor de reducere a 
riscurilor (schimb de seringi, distribuirea de prezervative, antiseptice şi materiale informaţionale, 
activităţi de informare, consultanţă specializată şi consiliere psihologică). 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului -  52 325 dolari SUA 
 
Facilitarea reducerii riscurilor în rândurile CDI în regiunea Nord a RM pentru anul 2010 
Implementator: Asociaţia Obştească „Tinerele femei – Cernoleuca”, Donduşeni 
Director de proiect: Tatiana COJOCARU 
Rezumat: Organizaţia desfăşoară activităţile în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Alcoolism şi 
Narcomanie”, Soroca, acoperind regiunile Donduşeni, Tîrnova, Otaci, Ocniţa, Edineţ, Rîşcani, Briceni, 
Soroca, Drochia şi Floreşti. Proiectul are drept scop reducerea riscurilor care apar în urma 
consumului drogurilor injectabile de către 1059 beneficiari, prin efectuarea schimbului de seringi, 
distribuirea de prezervative, antiseptice, materiale informaţionale şi consiliere psihologică. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 24 840 dolari SUA 
 
Profilaxia HIV/SIDA printre CDI din regiunea Transnistreană 
Implementator: Asociaţia Obştească „Zdorovoe Buduschee”, Tiraspol 
Director de proiect: Natalia HINEVA 
Rezumat: Organizaţia desfăşoară activităţile în parteneriat cu Asociaţia Obştească „NOUIN”, Tiraspol. 
Proiectul, prin acţiunile realizate, prevede reducerea răspândirii infecţiei HIV/SIDA, ITS printre 836 
CDI din Tiraspol şi Slobozia, promovând activităţi de reducere a riscurilor (efectuarea schimbului de 
seringi, distribuirea de prezervative, materiale informaţionale şi antiseptice, organizarea şedinţelor de 
consiliere, grupuri de suport). 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 18 690 dolari SUA 
 
Prevenirea HIV/SIDA şi ITS în rândurile FSC din Orhei 
Implementator: Centrul pentru educaţie şi reabilitare a adolescenţilor „Adolescentul”, Orhei 
Director de proiect: Svetlana ROMANOVA 
Rezumat: Proiectul prevede reducerea incidenţei HIV/SIDA şi ITS în mediul persoanelor care 
prestează servicii sexuale contra plată (226 beneficiare, dintre care 14 CDI), precum şi activităţi de 
reintegrare socială. Serviciile proiectului includ consultanţă şi consiliere, informare, schimb de seringi, 
distribuire de prezervative. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 9 995 dolari SUA 
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Prevenirea HIV/SIDA şi ITS în rândurile FSC din mun. Bălţi în baza strategiei reducerea 
riscurilor 
Implementator: Asociaţia Obştească ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă’’, filiala Bălţi 
Director de proiect: Aliona CIOBANU 
Rezumat: Organizaţia desfăşoară activităţile în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Vis Vitalis”, 
Ungheni. Scopul implementării proiectului: reducerea cazurilor de infectare cu HIV şi ITS printre 372 
de persoane, care prestează servicii sexuale contra plată (din mun. Bălţi şi Ungheni). Serviciile 
proiectului includ consultanţă şi consiliere, informare, schimb de seringi, distribuire de prezervative, 
materiale informaţionale, precum şi activităţi de reintegrare socială. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 22 500 dolari SUA 
 
Prevenirea HIV/SIDA şi ITS în rândurile FSC şi CDI din mun. Chişinău 
Implementator: Asociaţia Obştească ,,Reforme Medicale’’, Chişinău 
Director de proiect: Alexei LEORDA 
Rezumat: Serviciile oferite în cadrul proiectului au scopul reducerii cazurilor de infectare cu HIV şi ITS 
în mediul persoanelor care prestează servicii sexuale contra plată (566 beneficiare FSC, dintre care 
69 CDI). Serviciile proiectului includ schimbul de seringi, distribuirea de prezervative, dezinfectante şi 
materiale informaţionale privind promovarea comportamentului cu risc redus şi educaţie pentru 
sănătate. În cadrul proiectului sunt oferite servicii de consultanţă şi consiliere specializate, în scopul 
reintegrării psihologice şi sociale a grupului ţintă. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 26 224 dolari SUA 
 
Terapia de substituţie pentru consumatorii de droguri 
Implementator: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
Director de proiect: Mihai OPREA 
Rezumat: Prin implementarea acestui proiect se asigură terapia de substituţie cu metadonă pentru 
utilizatorii de droguri opiacee din mun. Chişinău. Proiectul are drept scop reducerea consecinţelor 
negative de ordin medical şi social pentru utilizatorii de droguri injectabile. Numărul de beneficiari 
permanenţi la sfârşitul anului 2010 a fost de 233 persoane. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 24 770 dolari SUA 
 
Tratamentul de substituţie în instituţiile penitenciare ale Departamentului Instituţiilor 
Penitenciare 
Implementator: Departamentul Instituţiilor Penitenciare al MJ al RM 
Director de proiect: Vadim COJOCARU 
Rezumat: În cadrul proiectului, se asigură terapia de substituţie cu metadonă pentru utilizatorii de 
droguri opiacee din penitenciare. Implementarea proiectului se desfăşoară în penitenciarele din 
Brăneşti, Pruncul, Cricova, Soroca, Rusca. În 2010, tratamentul de substituţie a fost extins în 
penitenciarele nr.11 Chişinău şi nr.13 Bălţi. Numărul de beneficiari permanenţi la sfârşitul anului 2010 
a fost de 49 persoane. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 19 080 dolari SUA 
 
Tratamentul de substituţie cu metadonă din Bălţi 
Implementator: IMSP Spitalul Clinic Municipal din Bălţi 
Director de proiect: Eduard NENESCU 
Rezumat: Prin realizarea acestui proiect s-a urmărit reducerea consecinţelor negative de ordin 
medical şi social pentru consumatorii de droguri injectabile din Bălţi, prin asigurarea terapiei de 
substituţie cu metadonă. Numărul de beneficiari permanenţi la sfârşitul anului 2010 a fost de 70 
persoane. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 9 970 dolari SUA 
 
Creşterea accesului persoanelor CDI la servicii de reabilitare şi asistenţă psihosocială în 
cadrul Centrului de Reabilitare 
Implementator: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
Director de proiect: Mihai OPREA 
Rezumat: Implementarea proiectului a vizat următoarele: reducerea şi ameliorarea dereglărilor 
comportamentale, emoţionale şi intelectual-mnestice, condiţionate de abuzul substanţelor 
psihoactive; ridicarea nivelului profesional al personalului direct implicat în implementarea reabilitării 
sociale în cadrul Centrului de Reabilitare creat; elaborarea şi aprobarea Ghidului „Reabilitarea psiho-
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socială a persoanelor dependente de droguri”; elaborarea şi implementarea bazei de date statistice 
privind evidenţa fişei electronice a beneficiarului. 
Finanţat din bugetul anului 2009 
 
Comunitatea LGBT alege siguranţa 
Implementator: Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M”, Chişinău 
Director de proiect: Olesea BUCŞANU 
Rezumat: Proiectul prevede prevenirea răspândirii infecţiei HIV/SIDA şi a altor ITS în cadrul 
comunităţii LGBT din Republica Moldova, inclusiv printre bărbaţii care întreţin relaţii sexuale cu alţi 
bărbaţi. În cadrul proiectului sunt distribuite prezervative, lubrifianţi, mănuşi sterile, materiale 
informaţionale. Organizaţia acoperă un număr cumulativ de 884 beneficiari. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 8 962 dolari SUA   
 
Prevenirea HIV/SIDA în rândurile migranţilor 
Implementator: Asociaţia Obştească „Societate, Om, Sănătate, Viitor”, Chişinău 
Director de proiect: Silvia STRATULAT 
Rezumat: Realizarea proiectului prevede activităţi de informare, măsuri de profilaxie HIV/SIDA şi ITS pentru 
persoanele emigrante în ţările de Vest, la punctele de trecere: vama Leuşeni, Sculeni, Cahul şi Giurgiuleşti, 
precum şi pentru persoanele care migrează în ţările CSI prin gara feroviară şi aeroportul din Chişinău. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 17 997 dolari SUA 
 
Profilaxia HIV/SIDA/ITS în rândurile şoferilor de curse lungi în mun. Chişinău şi Bălţi 
Implementator: Asociaţia Obştească ,,Reforme Medicale’’, Chişinău 
Director de proiect: Alexei LEORDA 
Rezumat: Organizaţia desfăşoară activităţile în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Tineri pentru 
Dreptul la Viaţă”, filiala Bălţi. Serviciile oferite au drept scop reducerea cazurilor de infectare cu HIV şi 
ITS în mediul şoferilor de curse lungi din mun. Chişinău şi mun. Bălţi (9397 şi respectiv 368 pentru 
Bălţi). Serviciile proiectului includ distribuirea de prezervative, materiale informaţionale care 
promovează comportamentul cu risc redus şi educaţie pentru sănătate. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 18 000 dolari SUA 
 
Granturi oferite ONG-urilor pentru a acoperi cu servicii de îngrijire şi suport persoanele care 
trăiesc cu HIV şi membrii familiilor lor 
 
Suportul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA prin intermediul echipelor multifuncţionale din 
nordul Moldovei 
Implementator: ONG “Respiraţia a Doua pentru Oamenii în Etate şi Inactivi din Bălţi”, Bălţi   
Director de proiect: Irina BAICALOV 
Rezumat: Proiectul are drept scop creşterea calităţii vieţii PHS şi integrarea lor în societate sporind 
accesul la serviciile de asistenţă socială prin intermediul echipelor multifuncţionale din nordul 
Moldovei. Pe parcursul anului 2010, ONG-ul a acordat suport social şi îngrijire pentru 755 PHS şi 237 
rude ale acestora. Organizaţia a desfăşurat următoarele activităţi şi servicii: grupuri de suport pentru 
PHS, inclusiv copii şi rude; servicii de referire pentru PHS, vizite de schimb de experienţă a 
lucrătorilor sociali; seminare informative în raioane şi în oficiul central din Bălţi. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 74 574 Euro 
 
Suport şi îngrijire pentru PHS din regiunea centru 
Implementator: ONG „Centrul Regional pentru Politici Comunitare” (CRPC), Chişinău 
Director de proiect: Rodica IVTODI  
Rezumat: Proiectul prevede îmbunătăţirea calităţii vieţii PHS din Moldova, prin sporirea accesului la 
servicii psiho-sociale calitative. 124 de PHS şi 56 rude ale acestora au beneficiat de servicii de 
îngrijire şi suport pe parcursul anului 2010. Organizaţia “CPRC” a oferit în cadrul proiectului 
următoarele servicii: consiliere medicală, asistenţă socială, consiliere în tratamentul ARV, complianţă 
la tratament, servicii de referire şi consultaţie de la egal la egal.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 20 652 Euro  
 
Creşterea accesului PHS la servicii de suport şi îngrijire  
Implementator: ONG “Credinţa” în parteneriat cu ONG „Copilărie pentru toţi”, Chişinău 
Director de proiect: Ludmila UNTURA 
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Rezumat: Proiectul prevede îmbunătăţirea calităţii vieţii PHS din Moldova, prin sporirea accesului la 
servicii psiho-sociale calitative. Până în prezent, 1261 PHS şi 102 rude ale acestora au beneficiat de 
servicii de îngrijire şi suport. Organizaţia a oferit în cadrul proiectului următoarele servicii: consiliere 
medicală, asistenţă socială, îngrijire paliativă, servicii de referire, consultaţie de la egal la egal, suport 
psihologic, grupuri de suport, consiliere în tratamentul ARV, activităţi pentru copiii infectaţi cu HIV, 
suportul rudelor, „Şcoala pacientului”, seminare informative în Chişinău şi în raioane. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 59 962 Euro 
 
Suport şi îngrijire pentru PHS din Bălţi, Floreşti şi Râşcani  
Implementator: ONG „Credinţa – Nord”, Bălţi 
Director de proiect: Mihail CARELOV 
Rezumat: Proiectul prevede îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a accesului la servicii psiho-sociale 
calitative pentru PHS din raioanele Bălţi, Floreşti şi Râşcani. În cadrul proiectului, au fost acordate 
servicii de suport şi îngrijire pentru 129 de PHS şi 84 rude ale acestora. Activităţile realizate în anul 
2010 includ: asistenţă psiho-socială, servicii de referire şi consultaţii de la egal la egal. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 23 515 Euro 
 
Creşterea accesului PHS la servicii de îngrijire şi suport  
Implementator: ONG „Credinţa – T”, Tiraspol 
Director de proiect: Olga ILCHEVICI  
Rezumat: Proiectul prevede îmbunătăţirea calităţii vieţii PHS din Tiraspol (parţial), Dubăsari şi 
Grigoriopol, prin creşterea accesului la servicii psiho-sociale calitative. Organizaţia a oferit în cadrul 
proiectului următoarele servicii: consiliere medicală şi socială, grupuri de suport pentru PHS şi 
referirea la alte servicii disponibile. Până la sfârşitul lunii iulie 2010, 104 persoane care trăiesc cu HIV 
şi 15 rude au beneficiat de servicii de îngrijire şi suport. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 10 963 Euro 
 
Suport şi îngrijire pentru PHS din zona de sud a Moldovei 
Implementator: ONG „Biaz Gul”, Comrat 
Director de proiect: Alexandru ZAVRICICO 
Rezumat: Scopul proiectului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii PHS prin creşterea accesului la 
serviciile calitative de suport în Comrat şi în alte raioane din sudul ţării: Ceadâr-Lunga, Taraclia, 
Basarabeasca, Cimişlia. Au fost acordate servicii de îngrijire şi suport pentru 150 de PHS şi 382 rude. 
Organizaţia a oferit în cadrul proiectului următoarele servicii: consiliere medicală şi socială, îngrijire 
paliativă, servicii de referire, consiliere în tratamentul ARV, consultaţii de la egal la egal, suport psiho-
social, grupuri de suport, referire la Centrul Comunitar, asistenţă psiho-socială membrilor de familie, 
„Şcoala pacientului”, seminare informaţionale, grupuri mobile, etc. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 20 304 Euro 
 
Accesul PHS din regiunea Transnistriei la suport şi îngrijire  
Implementator: ONG „Belaia Roza”, Tiraspol 
Director de proiect: Petru OLIEVSCHI 
Rezumat: Scopul proiectului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii PHS din Tiraspol, Rîbniţa şi 
penitenciarele din regiune, prin creşterea accesului la servicii psiho-sociale calitative. 275 de PHS şi 
76 rude au beneficiat de servicii de suport şi îngrijire. Serviciile acordate PHS includ: asistenţă psiho-
socială, servicii de referire şi consultaţii de la egal la egal. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 18 773 Euro 
 
Acordarea suportului şi îngrijirii PHS din Tiraspol şi raionul Slobozia 
Implementator: ONG „Zdorovoe Buduschee”, Tiraspol 
Director de proiect: Roman SANDU 
Rezumat: Scopul proiectului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii PHS din Moldova prin creşterea 
accesului la serviciile psiho-sociale calitative. 494 de PHS şi 123 rude ale acestora au beneficiat de 
serviciile de îngrijire şi suport. Organizaţia a oferit în anul 2010 următoarele servicii: consiliere 
medicală şi socială, servicii de referire, consultaţii de la egal la egal, suport psihologic, grupuri de 
suport pentru rudele PHS, “Şcoala pentru PHS”, grupuri de suport reciproc şi grupuri de suport pentru 
femei, inclusiv seminare informaţionale pentru grupul-ţintă, acordarea serviciilor de referire către 
instituţii relevante.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 26 993 Euro   
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Fii alături  
Implementator: ONG „Miloserdie”, Bender 
Director de proiect: Maria ŢURCAN 
Rezumat: Scopul proiectului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii PHS din Bender şi suburbii prin 
creşterea accesului la servicii psiho-sociale calitative. Pe parcursul anului 2010, au fost acordate 
servicii pentru 123 de PHS şi 44 rude ale acestora. Activităţile realizate de organizaţie includ: 
consiliere medicală şi socială, îngrijire paliativă, servicii de referire, consiliere privind complianţa la 
tratamentul ARV, consultaţii de la egal la egal şi suport psiho-social. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 9 864 Euro 
 
Suport psiho-social şi îngrijire pentru PHS din sudul Moldovei  
Implementator: ONG „Speranţa Vieţii”, Cahul 
Director de proiect: Nicolai COL 
Rezumat: Scopul proiectului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii PHS din Republica Moldova prin 
creşterea accesului la servicii psiho-sociale calitative. Serviciile proiectului acoperă raioanele Cahul, 
Vulcăneşti, Leova şi Cantemir. Pe parcursul anului 2010, organizaţia a acordat servicii pentru 58 de 
PHS şi 64 rude. Organizaţia a oferit în cadrul proiectului următoarele servicii: consiliere medicală şi 
socială, servicii de referire, consultaţii de la egal la egal, suport psihologic, grupuri de suport, 
seminare informaţionale pentru grupul-ţintă. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 10 330 Euro 
 
Asigurarea accesului universal al PHS la suport psiho-social  
Implementator: ONG „Viaţa Nouă” în parteneriat cu ONG-ul “Mamele pentru viaţă”, Chişinău 
Director de proiect: Ruslan POVERGA 
Rezumat: Scopul proiectului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii PHS din Republica Moldova prin 
creşterea accesului la servicii psiho-sociale calitative şi acoperă următoarele localităţi: Chişinău, 
Anenii Noi, Ialoveni şi Soroca, inclusiv instituţiile penitenciare (N 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18). Până 
în prezent, 244 de PHS şi 256 rude au beneficiat de servicii de îngrijire şi suport. Organizaţia a oferit 
în cadrul proiectului următoarele servicii: consiliere medicală şi socială, servicii de referire, consultaţii 
de la egal la egal, suport psihologic, grupuri de suport, seminare informaţionale pentru grupul-ţintă. În 
instituţiile penitenciare a fost iniţiată activitatea grupurilor de suport pentru PHS. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 54 865 Euro 
 
Granturi oferite ONG-urilor pentru a asigura funcţionarea a patru centre sociale regionale 
 
Centrul Regional Social Comunitar pentru acordarea suportului specializat PHS 
Implementator: ONG “Respiraţia a Doua pentru Oamenii în Etate şi Inactivi din Bălţi”, Bălţi   
Director de proiect: Irina BAICALOV 
Rezumat: Proiectul urmăreşte creşterea accesului PHS la servicii calitative specializate în mun. Bălţi 
şi alte raioane din nordul Moldovei - Briceni, Donduşeni, Drochia, Floreşti, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, 
Soroca, Făleşti, Şoldăneşti, Edineţ, Otaci, Glodeni. Scopul principal al proiectului este îmbunătăţirea 
calităţii vieţii PHS şi integrarea lor în societate. Centrul a acordat pentru PHS un spectru larg de 
servicii, precum: consultaţii medicale, suport psihologic, kinetoterapie/psihoterapie, consiliere socială, 
asistenţă de la egal la egal, asistenţă la perfectarea documentelor de identitate, servicii de referire, 
referire la serviciile publice oferite de instituţiile publice, etc. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 23 793 Euro 
 
Centrul Regional Social Comunitar pentru acordarea suportului specializat PHS 
Implementator: ONG „Biaz Gul”, Comrat 
Director de proiect: Vladimir IANCEV 
Rezumat: Proiectul are drept scop creşterea accesului PHS la servicii specializate calitative în sudul 
Moldovei, îmbunătăţirea calităţii vieţii PHS şi integrarea lor în societate. Proiectul acoperă 9 raioane: 
din Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcăneşti, Taraclia, Basarabeasca, Cimişlia, Cantemir, Leova, Cahul. 
Centrul Comunitar din Comrat a acordat următoarele servicii de îngrijire şi suport pentru PHS: 
consultaţii de la egal la egal, grupuri de suport, activităţi ale „clubului social”, servicii de referire, 
consiliere privind aderenţa la terapia ARV, suport psiho-social, etc. Alte activităţi au fost axate pe 
informarea persoanelor din raioanele vizate de proiect despre serviciile prestate de Centru. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 27 415 Euro 
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Centrul Regional Social Comunitar pentru acordarea suportului specializat PHS 
Implementator: ONG „Zdorovoe Buduschee” din Tiraspol în parteneriat cu “Belaia Roza” din Tiraspol 
Director de proiect: Alexandru GONCEAR 
Rezumat: Proiectul are drept scop creşterea accesului PHS la servicii specializate calitative în partea 
de Est a Moldovei, îmbunătăţirea calităţii vieţii a PHS şi integrarea lor în societate. Centrul Comunitar 
a acordat un spectru larg de servicii persoanelor infectate/afectate de HIV/SIDA, precum ar fi 
informaţii despre serviciile disponibile; evaluarea iniţială a beneficiarilor; consilierea de la egal la egal; 
suport psihologic; consiliere în aderenţa la tratamentul ARV; consultaţii medicale; grupuri de suport 
reciproc; consultaţii telefonice la linia verde; servicii de referire; distribuirea pachetelor alimentare 
pentru PHS, etc. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 29 595 Euro 
 
Centrul Regional Social Comunitar pentru acordarea suportului specializat PHS 
Implementator: ONG ”Credinţa”, Chişinău 
Director de proiect: Ludmila UNTURA  
Rezumat: Proiectul are drept scop creşterea accesului PHS la servicii specializate calitative, 
îmbunătăţirea calităţii vieţii PHS şi integrarea lor în societate. Centrul a acordat un spectru larg de 
servicii PHS: consultaţii medicale, suport psihologic, consilierea de la egal la egal, servicii de referire, 
etc. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 32 805 Euro  
 
  



43 
 

Granturi pentru suportul PHS şi copiilor infectaţi şi afectaţi de HIV/SIDA cu pachete alimentare 
şi rechizite şcolare 
 
Implementator: ONG “Respiraţia a Doua pentru Oamenii în Etate şi Inactivi din Bălţi”, Bălţi   
Director de proiect: Irina BAICALOV 
Rezumat: Scopul acestei activităţi a fost sporirea complianţei la tratamentul ARV prin asigurarea 
suportului alimentar persoanelor care trăiesc cu HIV şi copiilor infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA, pentru a 
asigura alimentaţia adecvată, promovarea aderenţei la tratamentul ARV, susţinerea activităţii fizice şi 
calitatea bună a vieţii. 168 de PHS şi 44 copii au primit pachete alimentare, iar 23 de copii - rechizite 
şcolare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 12 110 Euro  
 
Implementator: ONG “Credinţa”, Chişinău 
Director de proiect: Ludmila UNTURA 
Rezumat: Scopul acestei activităţi a fost sporirea complianţei la tratamentul ARV prin asigurarea 
suportului alimentar persoanelor care trăiesc cu HIV şi copiilor infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA din zona 
centrală a Moldovei, pentru a asigura alimentaţia adecvată, promovarea aderenţei la tratamentul 
ARV, susţinerea activităţii fizice şi calitatea bună a vieţii. Organizaţia a distribuit pachete alimentare 
pentru 305 de PHS şi 207 copii infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA. Alţi 19 copii au primit haine şi rechizite 
şcolare.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 20 110 Euro  
 
Implementator: ONG „Zdorovoe Buduschee”, Tiraspol 
Director de proiect: Alexandru GONCEAR 
Rezumat: Scopul acestei activităţi a fost sporirea complianţei la tratamentul ARV prin asigurarea 
suportului alimentar persoanelor care trăiesc cu HIV şi copiilor infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA din 
regiunea Transnistriei pentru a asigura alimentaţia adecvată, promovarea aderenţei la tratamentul 
ARV, susţinerea activităţii fizice şi calitatea bună a vieţii. Organizaţia a distribuit pachete alimentare 
pentru 214 de PHS şi 69 copii infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA. Alţi 14 copii au primit haine şi rechizite 
şcolare.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 11 990 Euro 
 
Implementator: ONG „Biaz Gul”, Comrat 
Director de proiect: Vladimir IANCEV 
Rezumat: Scopul proiectului a fost asigurarea suportului alimentar persoanelor care trăiesc cu HIV şi 
copiilor infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA din zona de Sud a Moldovei pentru a asigura alimentaţia 
adecvată, promovarea aderenţei la tratamentul ARV, susţinerea activităţii fizice şi calitatea bună a 
vieţii. Organizaţia a distribuit pachete alimentare pentru 68 de PHS şi 18 copii infectaţi/afectaţi de 
HIV/SIDA. Alţi nouă copii au primit haine şi rechizite şcolare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 4 830 Euro 
 
Alte granturi 
 
Creşterea capacităţilor prestatorilor de servicii în domeniul HIV/SIDA prin învăţământul la 
distanţă bazat pe web 
Implementator: AO „Master în Sănătate Publică’’, în parteneriat cu Şcoala de Sănătate Publică  
Director de proiect: Oleg LOZAN 
Rezumat: Scopul proiectului este consolidarea capacităţilor prestatorilor de servicii medicale în 
domeniul HIV/SIDA, prin intermediul învăţământului la distanţă. În acest scop, organizaţia a realizat 
câteva seminare de instruire pentru medicii de familie şi managerii din sistemul de sănătate publică, 
după cum urmează: 13-16 septembrie (25 participanţi, medici de familie), 22-25 septembrie (25 
participanţi, medici de familie), 22-25 septembrie (19 participanţi, manageri din sistemul de sănătate 
publică). Organizaţia a elaborat nouă curriculum-uri pentru Universitatea de Medicină în domeniul 
HIV/SIDA, pentru instruirea ulterioară la distanţă, bazată pe web, a modulului „Managementul 
sarcinilor”. Astfel, studenţii vor avea posibilitatea să acceseze materialul de studii, prezentările şi să 
efectueze auto-evaluarea. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 173 603 Euro suma totală a grantului, din care 100 770 Euro 
suma pentru anul 2010 
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Consolidarea Ligii Naţionale a persoanelor care trăiesc cu HIV 
Implementator: AO „Liga Naţională a PHS”, Chişinău 
Director de proiect: Igor CHILCEVSCHI 
Rezumat: Scopul principal al proiectului este consolidarea capacităţilor Ligii Naţionale a PHS din 
Moldova. Pentru atingerea scopului propus, Liga a realizat un şir de activităţi, seminare, mese 
rotunde etc. În perioada 6-8 decembrie 2010, la Institutul Muncii din Chişinău, a fost organizat 
atelierul de lucru “Documentarea şi raportarea”, unde au participat 25 persoane din cadrul Ligii 
persoanelor care trăiesc cu HIV. Pe întreg parcursul anului 2010, membrii Ligii au participat la cursuri 
de instruire şi anume: „Consolidarea capacităţilor în cunoaşterea limbii române” - 41 de membri ai 
Ligii au frecventat cursurile de limbă română; la 17-19 noiembrie 2010, la Ginta Latină, Chişinău, şi-a 
desfăşurat lucrările întrunirea bianuală de planificare şi raportare a Ligii Naţionale a PHS, unde au 
participat 44 persoane. În anul 2010, Liga Naţională a PHS a publicat 5150 materiale informaţionale, 
pentru a fi utilizate în cadrul activităţilor de advocacy şi evenimentelor speciale (au fost tipărite 150 de 
postere, 5000 broşuri din care 4000 în limba rusă şi română, iar 1000 exemplare în limba rusă au fost 
distribuite în Transnistria). 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 45 811 Euro 
 
Granturi oferite pentru organizarea evenimentelor cu ocazia Zilei Mondiale de Combatere SIDA 
 
Implementator: ONG „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, filiala din Bălţi 
Director de proiect: Ala IATCO 
Rezumat: Scopul campaniei a fost prevenirea comportamentului de risc (în special comportamentul 
sexual), prin promovarea unui comportament de viaţă sănătos în rândul tinerilor, combaterea stigmei 
şi discriminării PHS. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 500 Euro  
 
Implementator: NGO „Mamele pentru viaţă”, Chişinău 
Director de proiect: Irina BELEVTOVA  
Rezumat: Proiectul a avut drept scop informarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la HIV/SIDA, 
consolidarea eforturilor în combaterea HIV în raionul Ialoveni. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 500 Euro  
 
Implementator: ONG „Consult Nord”, Pelinia  
Director de proiect: Constantin BANDIU 
Rezumat: Proiectul a avut scopul de a educa tinerii privind asumarea responsabilităţii pentru propria 
sănătate, familiarizarea şi informarea despre consecinţele comportamentului de risc şi metodele de 
reducere a riscurilor. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 495 Euro  
 
Implementator: ONG „Speranţa Vieţii”, Cahul 
Director de proiect: Natalia MEDVEŢKI 
Rezumat: Proiectul a avut drept scop sensibilizarea comunităţii din raionul Cahul cu privire la 
HIV/SIDA, informarea adolescenţilor despre infecţia HIV, dezvoltarea responsabilităţii pentru 
sănătatea personală, promovarea toleranţei şi comportamentului etic faţă de PHS. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 500 Euro  
 
Implementator: ONG „Centrul Regional de Politici Comunitare”, Chişinău 
Director de proiect: Alexandru CURAŞOV  
Rezumat: Proiectul a avut drept scop informarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la HIV/SIDA, 
consolidarea eforturilor în combaterea HIV în raionul Soroca. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 500 Euro  
 
Implementator: ONG „Viaţa Nouă”, Chişinău 
Director de proiect: Ruslan POVERGA  
Rezumat: Proiectul a urmărit scopul de a informa şi sensibiliza comunitatea cu privire la HIV/SIDA şi 
de a consolida eforturile în combaterea HIV în raionul Anenii Noi.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 500 Euro  
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Participarea la evenimente locale şi internaţionale 
 
Organizarea participării reprezentantului Departamentului Instituţiilor Penitenciare la 
Congresul UNDOC, desfăşurat în perioada 14-19 aprilie în Brazilia.  
Beneficiar: Vadim COJOCARU 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 2 413 dolari SUA 
 
Organizarea participării a trei reprezentanţi ai ONG-urilor la seminarul „Activitatea outreach în 
mediul persoanelor care prestează servicii sexuale contra plată”, desfăşurat în perioada 9-11 
iunie, 2010 la Donetsk, Ucraina 
Beneficiari: Victor CIBURCIU, Elena MUNTEANU, Aleona CIOBANU 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 3 414 dolari SUA 
 
Organizarea Cursului de instruire „Noţiuni elementare pentru lucrătorii în teren din cadrul 
Programelor de Reducere a Riscurilor din RM”, desfăşurat în perioada 30 septembrie-2 octombrie 
2010 la Chişinău, Republica Moldova.  
Au fost instruite 22 persoane din domeniu. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 2 737 dolari SUA 
 
Organizarea Cursului de instruire pentru asistenţii sociali în domeniul HIV/SIDA 
Pe parcursul anului 2010, au fost realizate şase cursuri de instruire pentru asistenţii sociali din diferite 
raioane ale Moldovei: 26-27 martie, 2010, Chişinău, Hotelul Cosmos (26 participanţi); 16-17 aprilie, 
2010, Chişinău, Hotelul Cosmos (29 participanţi); 9-10 septembrie, 2010, Chişinău, Institutul Muncii 
(25 participanţi); 19-20 octombrie (27 participanţi), 28-29 octombrie (23 participanţi) şi 10-11 
noiembrie, 2010 (26 participanţi), Chişinău, Institutul Muncii. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 9 173 Euro 
 
Atelier de lucru pentru consolidarea capacităţilor funcţionarilor din sistemul protecţiei sociale 
în domeniul Programului Naţional de Control şi Profilaxie a HIV/SIDA/ITS  
În perioada 5-6 februarie 2010, 24 reprezentanţi din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei au fost instruiţi în planificare strategică, monitorizare şi evaluare, precum şi despre cele mai 
bune practici internaţionale în HIV/SIDA. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 2 933 Euro 
 
Curs de instruire “Noţiuni generale privind monitorizarea şi evaluarea proiectelor de asistenţă şi 
suport oferite PHS” 
La 31 martie - 2 aprilie, 2010, în incinta Institutului Muncii, Chişinău, a fost organizat cursul de 
instruire sus-menţionat, unde au participat 24 reprezentanţi ai ONG-urilor, implementatori ai 
granturilor FSM din sursele GFATM Runda a 8-a. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 2 343 Euro 
 
Curs de instruire „Îngrijiri paliative pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA” 
La 12 -14 mai şi 24 - 26 mai 2010, în incinta Institutul Muncii, Chişinău, a avut loc cursul de instruire 
în domeniul îngrijirilor paliative de care au beneficiat 44 lucrători sociali şi consultanţi de la egal la 
egal din cadrul ONG-urilor implementatoare ale proiectelor din cadrul Grantului Fondului Global de 
Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei, runda a 8-a. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 4 570 Euro 
 
Curs de instruire „Management organizaţional” 
La 27-29 mai 2010, în incinta Institutului Muncii, Chişinău, a fost organizat cursul de instruire pentru 
directorii şi coordonatorii (22 persoane) proiectelor implementate de ONG-urile implementatore ale 
granturilor de la FSM, din cadrul GFATM, runda a 8-a.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 2 524 Euro 
 
Curs de instruire “Instruirea iniţială a asistenţilor sociali în sistemul de asistenţă şi protecţie 
socială” şi Curs de instruire “Formarea iniţială a competenţelor manageriale pentru sistemul de 
asistenţă şi protecţie socială” 
La 31 mai - 5 iunie, 7-12 iunie şi 14 - 18 iunie, 47 asistenţi sociali, consultanţi de la egal la egal,  
precum şi 15 directori/manageri din cadrul ONG-urilor, implementatori ai granturilor FSM, din sursele 
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GFATM Runda a 8-a, au beneficiat de trei cursuri de instruire în domeniul sistemului de protecţie 
socială. Cursurile de instruire au avut loc în incinta  Academiei de Administrare Publică din Chişinău şi 
au fost organizate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Proiectul  CONSEI SANTE. 
FSM a cofinanţat organizarea acestor cursuri. 
 Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 735 Euro 
 
Curs de instruire „Consolidarea capacităţilor echipelor multidisciplinare în lucrul cu beneficiarii 
Sistemului Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime 
ale Traficului de Fiinţe Umane în Republica Moldova 
În perioada  7-8 iulie 2010, în incinta hotelului „Jazz”, Chişinău, a fost organizat cursul de instruire 
pentru funcţionarii publici şi reprezentanţii diferitor instituţii active în domeniul. 51 de persoane au 
participat la seminar. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
şi cofinanţată  de Fundaţia Soros-Moldova şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 028 Euro 
 
Sesiune de instruire pentru managerii taberelor de vară în domeniul HIV/SIDA 
La 2 şi 3  noiembrie 2010, în incinta Institutului Muncii, Chişinău, au fost organizate două sesiuni de 
instruire în domeniul HIV/SIDA, cu durata de o zi, pentru managerii şi personalul taberelor de vară. La 
eveniment  au participat 36 manageri şi instructori din cadrul taberelor de vară. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului -1 042 Euro 
 
Curs de instruire „Îngrijirea copiilor infectaţi şi/sau afectaţi de HIV/SIDA în Serviciul de asistenţă 
parentală profesionistă” 
La 27-28 octombrie, 3-4 noiembrie şi 17-18 noiembrie, 2010, în incinta Institutului Muncii, Chişinău, 
au fost organizate trei cursuri de instruire pentru asistenţii parentali profesionişti (74 persoane). 
Participanţii la cursul de instruire au fost pregătiţi în prestarea asistenţei parentale profesioniste 
copiilor, inclusiv copiilor infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 4 218 Euro 
 
Participarea unei persoane la seminarul „Dezvoltarea capacităţilor de lider a femeilor HIV-pozitive 
din Europa de Est şi Asia Centrală” 
Evenimentul a fost organizat în perioada 1-5 noiembrie 2010, Moscova, Rusia. 
Beneficiar: Irina GALACENCO, Tiraspol 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 549 Euro 
 
Alte activităţi 
 
Elaborarea Strategiei Sectoriale în domeniul protecţiei sociale pentru Programul Naţional de 
prevenire şi control a infecţiei HIV/SIDA şi ITS, pentru anii 2011-2015 
Strategia Sectorială privind asistenţa şi protecţia socială a PHS a fost elaborată în conformitate cu 
prerogativele Programului Naţional de Prevenire şi Combatere a HIV/SIDA/ITS pentru anii 2011–2015 
şi  aprobată prin ordinul Nr. 188 de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei la 12 noiembrie, 
2010. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 3 798 Euro 
Elaborarea modulului de instruire „Îngrijirea copiilor infectaţi şi/sau afectaţi de HIV/SIDA în 
serviciul de asistenţă parentală profesionistă”, în colaborare cu Ministerul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei (MMPSF) 
Modulul de instruire „Îngrijirea copiilor afectaţi/infectaţi de HIV/SIDA în Serviciul de asistenţă parentală 
profesionistă” vine să asigure satisfacerea necesităţilor specifice de formare profesională, prin 
abordarea complexă şi multilaterală a problematicii, acoperind pe de o parte subiecte axate pe 
informaţii generale despre virus, statistici, prevenirea transmiterii, iar pe de altă parte abordează 
eficient şi util aspectele legate de implicaţii psiho-sociale ale infecţiei HIV la copii şi adolescenţi, şi 
specificul îngrijirii copiilor afectaţi/infectaţi de HIV/SIDA. Modulul dat a fost aprobat prin ordinul Nr. 175 
din 13 octombrie 2010 de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, pentru utilizarea ulterioară 
în cadrul activităţilor de instruire. Materialul a fost tipărit în 600 exemplare şi distribuit în cadrul 
seminarelor.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 3 600 Euro 
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Revizuirea curriculum-ului de instruire pentru asistenţii sociali ”Asistenţa socială a persoanelor 
afectate de HIV şi SIDA”  
Curriculum-ul privind abordarea integrală de prevenire, tratamentul, îngrijirea şi suportul acordat 
pentru PHS a fost elaborat, examinat şi aprobat de Grupul Tehnic de Lucru „Protecţie socială” al 
Consiliului Naţional de Coordonare a programelor TB/HIV/ITS şi ulterior aprobat, prin ordinul Nr. 221-
P1 din 4 iunie 2010, de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, pentru a fi utilizat în 
cadrul cursurilor de instruire a asistenţilor sociali. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 3 709 Euro  
 
Elaborarea şi editarea modulului „Asistenţa socială a persoanelor afectate de HIV şi SIDA”  
Suportul de curs a fost elaborat în conformitate cu cerinţele didactice actuale şi în conformitate cu 
curriculumul  naţional  „Asistenţa socială a persoanelor afectate de HIV/SIDA”. Modulul pentru 
asistenţii sociali în abordarea integrată a PHS include acordarea serviciilor sociale şi asistenţei 
sociale pentru PHS şi persoanelor afectate de HIV/SIDA, fiind axat pe activităţi specifice pentru 
lucrătorii sociali în acordarea serviciilor persoanelor HIV-pozitive. Modulul de instruire a fost editat în 
1000 exemplare şi a fost distribuit participanţilor la cursurile de instruire. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 5 204 Euro  
 
Suport pentru grupul tehnic de lucru „Protecţie socială” al  Consiliului Naţional de Coordonare  
Grupul Tehnic de Lucru „Protecţie socială” al Consiliului Naţional de Coordonare a programelor 
TB/HIV/ITS a fost instituit prin ordinul Ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 12-P din 14 
ianuarie 2010, pentru a facilita colaborarea şi buna gestionare a activităţilor realizate de actorii 
principali din domeniu. Şedinţele GTL au loc lunar. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 113 Euro 
 
Pe parcursul anului 2010, echipa programului Sănătate Publică a participat la diverse seminare, 
ateliere de lucru, conferinţe, cursuri de instruire naţionale, locale, internaţionale: atelierul de lucru 
“Elaborarea raportului UNGASS”, organizat de Ministerul Sănătăţii Republicii Moldova; şedinţa de 
planificare a Consiliului Naţional de Coordonare pe programul TB/HIV/ITS “Planificarea strategică în 
TB/SIDA pentru anii 2011-2012”; seminarul regional “Epidemie ascunsă – bărbaţi HIV-pozitivi care 
practică sex cu bărbaţi şi oamenii transsexuali din Europa de Est şi Asia Centrală”, organizat de 
UNFPA la Kiev, Ucraina; atelierul “Consolidarea capacităţilor de gender în cadrul ONG-urilor active în 
domeniul HIV/SIDA privind răspunsul naţional la HIV şi aspectul de gender”, organizat de UNAIDS, în 
colaborare cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; seminarul „Abilităţi Media pentru 
advocacy în domeniul sănătăţii publice”; seminarul „Principii de monitorizare şi evaluare în răspunsul 
naţional la epidemia HIV/SIDA”, organizat de UNAIDS; elaborarea cadrului conceptual pentru 
depozitoriul naţional pentru sistemul de monitorizare şi evaluare HIV/SIDA în Republica Moldova, 
estimarea căilor probabile de transmitere a infecţiei HIV, tratamentul dependenţei de droguri şi 
Reducerea Riscurilor în penitenciare; participarea la consolidarea echipei şi abilităţilor de comunicare 
a echipei programului Sănătate Publică, etc. 
 
Programul Sănătate Publică a coordonat pe parcursul anului 2010 activitatea GTL Grupuri 
Vulnerabile al CNC. 
 
În cadrul Subprogramului Reducerea Riscurilor, pentru a asigura implementarea activităţilor 
organizaţiilor implementatoare de granturi, au fost procurate, distribuite bunuri/consumabile (seringi, 
şerveţele îmbibate cu alcool, etc.) în sumă de 69 136 dolari SUA (finanţare din partea unei terţe 
persoane). Pe parcursul anului au fost primite cu titlu de donaţie şi distribuite organizaţiilor 
implementatore de granturi prezervative în valoare de 21 233 dolari SUA. 
 
Cheltuieli pentru editarea materialelor informaţionale: 6 851 dolari SUA şi 18 743 Euro 
 
Cheltuieli pentru monitorizarea şi evaluarea activităţilor implementate: 19 510 dolari SUA şi 5 279 
Euro 
 
Alte cheltuieli aferente: surse FSM/OSI NY –12 533 dolari SUA şi finanţare din terţa parte – 42 361 
dolari SUA şi 62 605 Euro 
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Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: surse FSM/OSI NY – 65 072 dolari SUA şi finanţare 
din terţa parte – 523 851 dolari SUA şi 776 456 Euro 
 
Alte cheltuieli în cadrul Programului Sănătate Publică (cheltuieli administrative): 28 975 dolari SUA  
 
Total cheltuieli pentru realizarea Programului Sănătate Publică: 1 014 673 dolari SUA şi 776 456 Euro 
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PROGRAMUL POLITICI CULTURALE 
 
Viziune: 
Sectorul cultural din Moldova, care se dezvoltă în spiritul democratizării şi modernizării societăţii, 
bazat pe un cadru legal ajustat la standardele europene, descentralizat şi funcţional, implementând 
modele noi de activitate culturală şi colaborare între structurile decizionale, actorii culturali şi 
segmentul respectiv al societăţii civile. 
 
Context: 
Programul Politici Culturale al FSM, prin proiectele implementate, are misiunea să contribuie la 
dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe 
valorile democratice, prin: 
- susţinerea instituţiilor culturale din Republica Moldova şi a iniţiativelor de dezvoltare a segmentului 
cultural, inclusiv a politicilor culturale; 
- dotarea instituţiilor culturale locale cu instrumentele necesare pentru a avea acces la resurse 
financiare alternative în vederea realizării proiectelor culturale şi artistice; 
- consolidarea sectorului cultural neguvernamental, privat şi public din Moldova prin optimizarea 
planificării strategice şi dezvoltarea capacităţilor manageriale în domeniu, prin promovarea spiritului 
participativ, prin iniţierea elaborării în cooperare cu societatea civilă a planurilor de dezvoltare 
culturală la nivel naţional şi local. 
 
Obiectivul general al programului vizează aspecte prioritare ale procesului cultural şi artistic din 
Moldova: promovarea unei politici culturale ambiţioase şi de perspectivă, descentralizată şi modernă. 
În vederea realizării acestui obiectiv, Fundaţia Soros-Moldova a stabilit un parteneriat cu Fundaţia 
Culturală Europeană, bazat pe abordarea sistemică şi complexă a problemei consolidării resurselor 
umane, în cadrul căruia se desfăşoară proiectele: 

• ”Viziuni de Viitor: Politica Culturală a Republicii Moldova de la Schimbări la Viabilitate” 
• ”Consolidarea Capacităţilor de Dezvoltare în Moldova Prin Fortificarea Sectorului Cultural” 

(implementat cu sprijinul financiar al Programului MATRA al Ministerului de Externe al 
Olandei)  

• „TANDEM: Cooperarea managerilor culturali din Ucraina, Uniunea Europeană, R. Moldova”, 
gestionat de un consorţiu de organizaţii din care fac parte Fundaţia Culturală Europeană 
(Amsterdam), MitOst (Berlin), Acţiunea Culturală Europeană (Bruxelles), Centrul pentru 
Management Cultural (Lvov) şi Fundaţia Soros-Moldova, implementat cu sprijinul financiar al 
Comisiei Europene şi Fundaţiei Robert Bosch Stiftung. 

 
Director de program: Victoria MIRON, e-mail: vmiron@soros.md 
 
Abrevieri şi acronime: 
FCE Fundaţia Culturală Europeană 
FSM  Fundaţia Soros-Moldova 
 
  

mailto:vmiron@soros.md
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PROIECTUL 1: POLITICA CULTURALĂ A REPUBLICII MOLDOVA DE LA SCHIMBĂRI LA 
VIABILITATE 
 
Proiectul-pilot lansat de către Fundaţia Soros – Moldova, în parteneriat cu Fundaţia Culturală 
Europeană cu sediul în Olanda, vizează edificarea sectorului cultural din Republica Moldova, 
urmărind obiectivele de mai jos: 
 
- a contribui la formularea unor viziuni asupra politicilor culturale din Moldova aşa cum ele sunt 
percepute şi acceptate de liderii din domeniul culturii; 
- a constitui din rândul managerilor din domeniul culturii şi factorilor de decizie un grup de acţiune, 
care va promova interesele din sectorul cultural şi va pleda în favoarea lor la nivel de politici; 
- a elabora programe de traininguri destinate operatorilor din domeniul culturii; 
- a constitui un grup de profesionişti traineri/consultanţi/experţi, care vor asigura desfăşurarea unui 
program de instruire şi consultanţă pentru administratorii culturali din teritoriu şi managerii din 
domeniile decizional, organizatoric, planificare strategică, colectare de fonduri, etc.;  
- crearea web-portalului www.cultura.md. 
 
În anul 2010 a fost continuat procesul de definitivare a conţinutului,  traducerea în trei limbi (Română, 
Rusă şi Engleză) şi editarea pe portalul web a materialelor textuale informativ-analitice, acoperind 
domeniile: politici culturale, patrimoniu cultural, arte vizuale, muzică, teatru, cinematografie, 
coregrafie.  
 
În luna iunie 2010, a fost organizat un concurs deschis suplimentar pentru selectarea traducătorilor, 
persoane fizice, care să traducă (română - engleză, rusă - engleză) materialele publicate pe site-ul 
www.cultura.md. 
 
De asemenea, a fost continuat procesul de plasare a materialelor pe web-site şi a fost determinată 
strategia de lansare şi promovare a paginii web, activitate coordonată de Victoria TCACENCO, doctor 
conferenţiar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, şefa secţiei Relaţii Internaţionale şi 
Integrare Europeană. 
 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii: 9 671 dolari SUA din surse OSF 
 
  

http://www.cultura.md/
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PROIECTUL 2: CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR DE DEZVOLTARE ÎN MOLDOVA PRIN 
FORTIFICAREA SECTORULUI CULTURAL 
 
Fundaţia Soros-Moldova în parteneriat cu Fundaţia Culturală Europeană şi cu sprijinul financiar al 
Programului MATRA al Ministerului de Externe al Olandei au lansat proiectul “Consolidarea sectorului 
cultural în Republica Moldova”, implementat în perioada septembrie 2007 – 31 decembrie 2010, 
extins până la 31 martie 2011. 
 
Sesiune de instruire ”Marketing. Consolidare a audienţei. Relaţii cu publicul” 16-19 februarie, 
sala polivalentă FSM, Chişinău (grupul 1) 
 
Scopul trainingului: 
- a iniţia reprezentanţii instituţiilor culturale din Republica Moldova în terminologia marketingului în 
sectorul cultural 
- a dezvolta aptitudini în marketingul programelor şi proiectelor culturale şi în poziţionarea de 
marketing ca o parte a strategiei organizaţiei în ansamblu  
- a consolida capacităţile participanţilor pentru promovarea diverselor produse şi servicii culturale 
- a lucra la dezvoltarea identităţii organizaţionale, imaginii şi branding-ului 
- a elabora instrumente pentru  conectarea marketingului cu tehnicile inovatoare de colectare de 
fonduri (fundraising) 
- a familiariza participanţii cu experienţa de marketing şi planificarea strategiilor eficiente din 
Kaliningrad (Rusia) şi Republica Moldova 
- a continua elaborarea şi finalizarea planurilor strategice  

 
Trainingul a fost realizat folosindu-se metode interactive, studii de caz şi lucru în grupuri, iar 
subiectele abordate au inclus: managementul strategic al marketingului în arte; cercetarea de piaţă şi 
luarea deciziilor în organizaţiile culturale: metode calitative şi cantitative; dezvoltarea identităţii şi 
imaginii organizaţionale, instrumente de comunicare în sectorul cultural, tehnici de PR, etc. 
Participanţii au participat activ la instruire. Marina MORARU, Mariana POSTICA, Agnesa RUSU, 
Vladimir US, Elena SCLIFOS, Tatiana FIODOROVA şi alţii au prezentat exemple concrete de strategii 
de planificare strategică şi marketing implementate în organizaţiile în care activează. 
 
Spre finalul instruirii, participanţii au beneficiat de consultanţă şi analiză a planurilor strategice 
elaborate, iar Iulia BARDUN a prezentat planul strategic al Centrului Naţional de Arte Contemporane 
(branşa din Kaliningrad) şi Ghidul Artelor din Kaliningrad. 
 
Formator străin: Lidia VARBANOVA (Canada) 
Formatori locali: Victoria TCACENCO, Irina GRABOVAN, Claudia CRĂCIUN, Veaceslav REABCINSCHI. 
Invitaţi speciali: Iulia BARDUN, Vlada SMIRONOVA, Svetlana SOKOLOVA (Kaliningrad) 
Participanţi: 31 reprezentanţi ai instituţiilor de cultură din Republica Moldova, formatori locali şi străini. 
 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii: 9 758 dolari SUA, din care 8 925 dolari SUA din surse MATRA 
şi 833 dolari SUA din sursele OSF 
 
Sesiune de instruire ”Cooperare inter-instituţională şi inter-sectorială. Cooperare cu Uniunea 
Europeană”, 6-9 aprilie, sala polivalentă FSM, Chişinău (grupul 2) 
 
Obiectivele principale ale trainingului au inclus:  
- asimilarea cunoştinţelor noi privind cooperarea şi parteneriatele internaţionale, naţionale şi locale 
- dezvoltarea abilităţilor în căutarea informaţiei pe Internet privind Uniunea Europeană, programele de 
cooperare transfrontalieră 
- creşterea gradului de informare privind resursele financiare şi/sau parteneriale, ce pot fi atrase 
pentru dezvoltarea domeniului cultural din Moldova 
 
Subiectele abordate au inclus: Uniunea Europeană: evoluţie, instituţii şi organisme; cooperare şi 
parteneriate cu Uniunea Europeană prin politica europeană de vecinătate; cooperare europeană prin 
ansamblul regiunilor Europei; particularităţile locale şi internaţionale privind cooperarea culturală, care 
au fost complementate cu exemple concrete de cooperare inter-instituţională şi inter-sectorială în 
Republica Moldova: Coordonarea Activităţilor de Dezvoltare în/cu Alte Sectoare şi Administraţii 
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Publice (raportor Valentina PLEŞCA, şefa Direcţiei Dezvoltare Regională, Ministerul Construcţiilor şi 
Dezvoltării Regionale); Încurajarea Cooperării Internaţionale pentru Dezvoltarea Culturală (raportor 
Gheorghe CHISTOL, şeful Direcţiei Relaţii Internaţionale, Ministerul Culturii al Republicii Moldova); 
exemple de proiecte culturale internaţionale (raportor Victoria TCACENCO, şefa Secţiei Integrare 
Europeană şi Mobilitate Academică din cadrul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice); exemple 
de proiecte de cooperare locală, naţională şi/sau internaţională realizate de Agenţia de Dezvoltare 
Regională „Habitat” (raportor Valeriu RUSU, director „Habitat”). 
 
Participanţii au beneficiat de consultanţă individuală şi analiză a planurilor strategice elaborate. 
 
Formator străin: Corina RĂCEANU (România) 
Formatori locali: Claudia CRĂCIUN, Veaceslav REABCINSCHI, Victoria TCACENCO 
Invitaţi speciali: Valentina PLEŞCA, Gheorghe CHISTOL  
Participanţi: 30, inclusiv reprezentanţi ai instituţiilor culturale naţionale, traineri străini şi locali 
 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii: 9 529 dolari SUA, din care 8 698 dolari SUA din surse MATRA 
şi 831 dolari SUA din surse OSF 
 
Sesiune de instruire ”Evaluarea Impactului Politicilor Publice – Dezvoltare Durabilă” 28 iunie-2 
iulie, Vadul-lui-Vodă, complexul „IT Relax” (grupul 1&2) 
 
Obiective: 
 
- asimilarea de cunoştinţe noi privind politica publică, evaluarea impactului politicii publice 
- dobândirea de cunoştinţe privind dezvoltarea durabilă şi rolul culturii în dezvoltarea durabilă 
- creşterea gradului de informare privind valorificarea resurselor culturale pentru dezvoltarea durabilă 
a comunităţilor locale 
 
Subiectele abordate în prelegeri şi workshop-uri interactive, studiile de caz şi proiectele de succes au 
inclus: politica publică/ciclul politicii publice; definirea metodologiei de implementare, monitorizare şi 
evaluare a politicii publice formulată anterior; măsuri de adaptare a politicilor culturale şi planurile pe 
termen lung pentru nevoile în schimbare în vederea dezvoltării locale; evaluarea politicilor culturale; 
impactul culturii asupra dezvoltării durabile şi crearea noilor oportunităţi de dezvoltare; Agenda 21 
pentru cultură: definiţii, obiective, principii fundamentale, recomandări, etc. 
 
În cadrul trainingului, Veaceslav REABCINSCHI şi Claudia CRĂCIUN au prezentat studiul de 
evaluare a activităţii caselor de cultură în Republica Moldova”, parte componentă a proiectului, şi au 
moderat dezbateri pe marginea generalizărilor şi concluziilor formulate în raport. 
 
Participanţii au beneficiat de consultanţă individuală şi analiză a planurilor strategice elaborate. 
 
Formatori străini: Corina RĂCEANU (Romania), Pascale BONNIEL CHALIER (Franţa), Vlada 
SMIRNOVA, Svetlana SOKOLOVA, Iulia BARDUN (Kaliningrad) 
Formatori locali: Claudia CRĂCIUN, Veaceslav REABCINSCHI, Victoria TCACENCO, Irina 
GRABOVAN 
Invitaţi speciali: Zumray KUTLU, Eylem ERTURK IPEK (Turcia), Dilia HAM, Philipp DIETACHMAIR 
(FCE), Tatiana ŞAPTEFRAŢI, doctor-conferenţiar, Academia de Administrare Publică de pe lângă 
Preşedintele RM 
Participanţi: 65, inclusiv reprezentanţi ai instituţiilor culturale naţionale, traineri străini şi locali 
 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii: 19 665 dolari SUA, din care 16 630 dolari SUA din surse 
MATRA, 3 035 dolari SUA din surse OSF 
 
Sesiune de instruire „Evaluarea Progresului în Elaborarea şi Implementarea Strategiilor” 19 -22 
octombrie, Vadul-lui-Vodă, complexul „IT Relax” (grupul 1&2) 
 
Obiective: 
- iniţierea în probleme ce ţin de drepturi de autor şi proprietate intelectuală, în special în domeniul 
artelor şi meşteşugurilor populare 
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- oferirea participanţilor a unui feedback privitor la planurile strategice elaborate 
- îmbunătăţirea şi finalizarea planurilor strategice 
- pregătirea conferinţei de finalizare a proiectului din decembrie 2010 
- evaluarea modulelor seminarului, aspectelor de conţinut şi logistică  
 
În cadrul sesiunii de instruire au fost analizate strategiile finale ale participanţilor, prin oferirea 
consultaţiilor individuale fiecărui participant, iar în ultima zi de instruire, câte un reprezentat din fiecare 
grup de participanţi a prezentat propria strategie. Corina RĂCEANU, formator în proiect, a prezentat 
exemplul de bună practică: strategia culturală a judeţului Timiş.  
 
Formator străin: Corina RĂCEANU (România) 
Formatori locali: Claudia CRĂCIUN, Veaceslav REABCINSCHI, Victoria TCACENCO 
Participanţi: 44, inclusiv reprezentanţi ai instituţiilor culturale naţionale, traineri străini şi locali 
 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii: 17 341 dolari SUA din surse FCE 
 
Elaborarea raportului "Rolul Caselor de Cultură în Politicile Culturale Locale, Raionale, 
Naţionale" şi organizarea dezbaterilor locale pe marginea raportului (proiect implementat de 
Centrul pentru Politici Culturale) 
 
Centrul pentru Politici Culturale a elaborat raportul "Rolul Caselor de Cultură în Politicile Culturale 
Locale, Raionale, Naţionale", care are drept scop analiza situaţiei şi activităţii Caselor de Cultură din 
localităţile rurale, elaborarea şi argumentarea, în baza analizei realizate, a unor recomandări pentru 
îmbunătăţirea stării de lucruri.  
Raportul presupune analiza materialelor statistice, legislative, metodologice legate de activitatea 
instituţiilor de cultură rurale din ţară şi de peste hotare; studierea noilor forme şi metodelor de 
activitate a caselor de cultură în condiţiile economiei de piaţă; analiza experienţei de activitate a 
caselor de cultură în ţările post-socialiste; depistarea problemelor principale în activitatea Caselor de 
Cultură; elaborarea unor recomandări pentru îmbunătăţirea activităţii Caselor de Cultură. 
 
Raportul a fost prezentat de Claudia CRĂCIUN şi Veaceslav REABCINSCHI în cadrul sesiunii de 
instruire ”Evaluarea Impactului Politicilor Publice – Dezvoltare Durabilă” din 28 iunie-2 iulie, 
desfăşurată la Vadul-lui-Vodă. 
 
Totodată, în 2010 a continuat organizarea dezbaterilor locale în teritoriu, cu scopul prioritar de a 
implica autorităţile centrale şi locale şi specialiştii care activează în cadrul caselor de cultură în 
dezbateri publice asupra dezvoltării culturale la nivelul comunităţii. În perioada 1 ianuarie – 31 iulie au 
fost organizate circa 55 de dezbateri locale în următoarele raioane: Ocniţa, Basarabeasca, Hînceşti, 
Leova, Cantemir, Cahul, Ungheni, Donduşeni, Sîngerei, Criuleni, Briceni, Edineţ, Glodeni, Călăraşi, 
Rîşcani, Ialoveni, Drochia, Dubăsari, Municipiul Chişinău, Ştefan Vodă, Soroca, Făleşti. 
 
Coordonator: Veaceslav REABCINSCHI, director Centrul pentru Politici Culturale 
 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii: 13 329 dolari SUA din surse FCE 
 
 
Organizarea campanei de Advocacy şi Lobby în favoarea adoptării Legii Fondului Culturii în 
Republica Moldova 
 
În 2010, a continuat campania de Advocacy şi Lobby începută în 2009. Campania, condusă de 
Centrul de Politici Culturale, a presupus: 
- organizarea şi plasarea materialelor informaţionale vizând problemele discutate în mass-media, în 
primul rând la posturile de radio şi televiziune  
- organizarea şi desfăşurarea conferinţelor de presă  
- realizarea şi plasarea spoturilor publicitare la TV cu acoperire naţională 
- elaborarea, confecţionarea şi plasarea panourilor de publicitate vizuală (bannere) 
- desfăşurarea acţiunilor culturale în raioane cu scopul sensibilizării opiniei publice faţă de domeniul 
culturii în perioada august-septembrie (Soroca, Rîşcani, Leova, Cantemir, Cahul, Călăraşi, 
Donduşeni, Drochia, Hînceşti) 
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- plasarea materialelor publicitare şi informaţionale în ziare 
- promovarea campaniei mediatice în format on-line (www.fondulculturii.wordpress.com) 
 
Coordonator: Veaceslav REABCINSCHI, director Centrul pentru Politici Culturale 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii: 7 652 dolari SUA din surse OSF 
 
Publicarea manualului ”Planificarea strategică a organizaţiei culturale ca sistem de învăţare 
deschis”  
Autor: Lidia VARBANOVA 
 
Manualul este destinat managerilor din sectorul cultural, directorilor organizaţiilor culturale, membrilor 
consiliilor raionale, celor care elaborează politici, coordonatorilor de proiecte care au nevoie de 
îndrumări pas cu pas pentru a înţelege cadrul teoretic, procesul de dezvoltare şi aplicare practică  a 
unui plan strategic pentru o organizaţie din sectorul cultural (fie subvenţionată de stat, comercială sau 
non-profit). 
În 2010 a continuat procesul de traducere şi editare a materialelor pentru manual, în limbile română şi 
rusă, iar în Decembrie 2010, acesta a fost tipărit în volum de 500 exemplare. 
În 2011 se preconizează distribuirea manualului către instituţiile culturale din Republica Moldova, dar 
şi instituţiile partenere din Ucraina, Rusia, ţările din Uniunea Europeană. 
 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii: 4 728 dolari SUA din surse FCE 
 
Elaborarea culegerii de articole în managementul cultural pentru administraţiile locale 
În 2010 a fost început procesul de scriere a articolelor, traducerea şi editarea acestora în trei limbi: 
romană, rusă şi engleză, pentru culegerea în domeniul managementului cultural pentru administraţiile 
locale. Publicaţia va fi finalizată şi tipărită în prima jumătate a anului 2011. 
 
Autori: Claudia CRĂCIUN, Corina RĂCEANU, Irina GRABOVAN, Veaceslav REABCINSCHI, Victoria 
TCACENCO, Antonio RUSSO, Diana DODD, Mariangela LAVANGA. 
 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii: 5 063 dolari SUA din surse FCE 
 
Elaborarea ghidului ”Arta şi Cultura în Republica Moldova” 
 
În 2010 a demarat procesul de pregătire a materialelor textuale şi vizuale pentru ghidul „Arta şi 
Cultura în Republica Moldova”, redactarea şi traducerea acestora. Culegerea va fi finalizată şi tipărită 
în prima jumătate a anului 2011. 
 
Coordonator activitate: Irina GRABOVAN 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii: 562 dolari SUA din surse FCE 
 
Vizita de documentare şi schimb de experienţă, 16-21 noiembrie, Amsterdam, Olanda 
 
După o perioadă de trei ani în care participanţii proiectului „Consolidarea Capacităţilor de Dezvoltare 
în Moldova prin Fortificarea Sectorului Cultural” au studiat şi au aplicat cunoştinţele obţinute în diverse 
tematici din domeniul managementului cultural şi a politicilor culturale, aceştia au elaborat strategii 
concrete de dezvoltare pentru instituţiile/organizaţiilor în care activează. 
În urma evaluării performanţei fiecărui participant pe tot parcursul proiectului şi analizei strategiei 
elaborate, precum şi a perspectivelor de participare în etapa următoare a proiectului, respectându-se 
principiul cotelor de reprezentare pentru spaţiul urban/rural şi tipurilor de organizaţii reprezentate în 
proiect, au fost selectaţi 20 de reprezentanţi ai instituţiilor culturale din republică care au participat în 
vizita de documentare şi schimb de experienţă în Amsterdam, Olanda (16-21 noiembrie). 
În cadrul vizitei, participanţii au realizat numeroase vizite şi au avut diverse întâlniri, printre care 
menţionăm vizitele la Primăria Municipiului Oss (Jan VAN LOON, Consilier pentru Finanţe şi Cultură), 
teatrul Lievekamp (Hilda VLIEGENTHART, director), Librăria Maasland şi Centrul de Arte Muzelinck, 
'Cultuurpodium de Engel' (Oscar JANSSEN, coordonator), Muzeul oraşului Jan Cunen (Nicolette 
BARTELINK, director), Fondul de Participare Culturală, Fondul Artelor din Amsterdam, Muzeul 
Spakenburg şi altele. 
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Conferinţa şi ceremonia de înmânare a certificatelor de absolvire cu ocazia finalizării 
proiectului „Consolidarea Capacităţilor de Dezvoltare în Moldova prin Fortificarea Sectorului 
Cultural”, 17 decembrie, Chişinău 
 
La 17 decembrie 2010, în incinta Palatului Republicii, 53 de reprezentanţi ai administraţiilor locale de 
cultură, diverse instituţii cultural-artistice din ţară, reprezentanţi ai Ministerului de Cultură al Republicii 
Moldova, inclusiv Vice-ministrul Gheorghe POSTICĂ, şi ai Fundaţiei Culturale Europene (Katherine 
WATSON, director) s-au întrunit la conferinţa de totalizare, pentru a discuta şi generaliza impactul 
proiectului şi pentru un schimb de opinii şi proiecţii de viitor. 
 
La ceremonia de încheiere a proiectului, 52 de participanţi au primit diplome de absolvire.  
 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii: 6 490 dolari SUA din surse FCE 
 
Cheltuieli de comunicare şi logistică: 6 565 dolari SUA 
 
Total cheltuieli Proiect 2: 100 682 dolari SUA 
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PROIECTUL 3: PROIECTUL TANDEM: COOPERAREA MANAGERILOR CULTURALI DIN 
UCRAINA-UNIUNEA EUROPEANĂ - MOLDOVA 
 
În noiembrie 2010, Fundaţia Soros-Moldova a lansat proiectul de cooperare culturală “TANDEM”, 
care va fi gestionat de un consorţiu de organizaţii, din care fac parte Fundaţia Culturală Europeană 
(Amsterdam), MitOst (Berlin), Acţiunea Culturală Europeană (Bruxelles), Centrul pentru Management 
Cultural (Lvov) şi Fundaţia Soros-Moldova.  
 
Scopul proiectului este să ofere un teren propice pentru cooperarea culturală cu ţările Uniunii 
Europene, inclusiv pentru a combate stereotipurile care există de ambele părţi ale frontierei şi să 
faciliteze implementarea proiectelor de cooperare artistică. 
 
În noiembrie 2010 a avut loc prima întrunire a reprezentanţilor organizaţiilor responsabile de 
implementarea proiectului în cadrul căreia au fost elaborate criteriile pentru selectarea participanţilor 
în proiect, programul de desfăşurare a concursurilor publice în Moldova, Ucraina şi ţările din Uniunea 
Europeană, precum şi programul vizitelor de documentare a organizaţiilor europene în Moldova, din 
aprilie 2010. 
 
Proiectul se va derula până în iunie 2012. 
 
Total cheltuieli Proiect 3: 538 dolari SUA din surse FCE 
 
Total cheltuieli Program: 110 891 dolari SUA 
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PROGRAMUL MASS-MEDIA 
 
Viziune:  
O Moldovă cu o piaţă informaţională liberă nu doar ca valoare general-umană, ci şi ca instrument 
indispensabil al progresului economic şi social. 
 
Context:  
Problemele cele mai acute ale domeniului vizat sunt legate de necesitatea îmbunătăţirii activităţii de 
informare a populaţiei, de implementare a mecanismelor de funcţionare a opiniei publice, de creare în 
Moldova a unui câmp informaţional ajustat la standardele societăţilor cu tradiţii democratice constituite 
istoric. 
 
Pe parcursul anului 2010, Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova a susţinut mass-media 
locală şi iniţiativele de dezvoltare a audiovizualului autohton prin proiecte de consolidare a sectorului 
media, instruire continuă, monitorizare sistemică, consultanţă, modernizarea tehnologică, sprijin direct 
pentru producerea programelor de ştiri şi emisiuni de interes comunitar şi public şi altele. 
 
Presa locală a fost susţinută deosebit de intens în cadrul campaniei electorale pentru Alegerile 
Parlamentare din noiembrie 2010 şi Referendum. Toate televiziunile regionale – membre ale reţelei – 
au organizat dezbateri politice, în limbile română şi rusă, cu participarea concurenţilor electorali şi au 
oferit electoratului produse informaţionale de calitate şi relevante. Totodată, Programul Mass-media a 
sprijinit iniţiativele societăţii civile îndreptate spre monitorizarea respectării prevederilor legale în 
funcţionarea audiovizualului public şi consiliului de observatori al IPNA, modificarea Codului 
Audiovizualului, precum şi a instituţiilor de reglementare în domeniu. În acest sens Programul Mass-
Media a stabilit parteneriate eficiente cu Asociaţia Presei Electronice, Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului, instituţiile locale de mass-media. Proiectele în cadrul programului au fost finanţate în 
cooperare cu Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională, Programul de Reţea 
(NMF OSI, London), Press-Now (Olanda). 
 
Director de Program: Victoria MIRON, e-mail: vmiron@soros.md 
Asistent de Proiect: Cristina ANDONI, e-mail: candoni@soros.md 
 
Abrevieri şi Acronime: 
 
APEL Asociaţia Presei Electronice din Moldova 
API Asociaţia Presei Independente 
Asdi Agenţia Suedeză Internaţională pentru Dezvoltare şi Cooperare 
CCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului 
CE Consiliul Europei 
CEDO Curtea Europeană pentru Drepturile Omului 
CJI Centrul pentru Jurnalism Independent 
CNFR Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio 
CO Consiliul de Observatori 
FSM  Fundaţia Soros Moldova 
IPNA Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului 
IPRA Instituţia Publică Regională a Audiovizualului 
MAI Ministerul Afacerilor Interne 
NMP Network Media Program 
 
  

mailto:vmiron@soros.md
mailto:candoni@soros.md
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SUBPROGRAMUL 1: SPRIJINIREA INSTITUŢIILOR DE MASS-MEDIA INDEPENDENTĂ LOCALĂ  
 
Proiect 1: „Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali în Producerea de Emisiuni cu 
Caracter Comunitar şi Public” 
 
În contextul misiunii sale sociale, Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova implementează 
în perioada 4 decembrie 2009 – 31 ianuarie 2012 componenta "Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor 
Regionali din Republica Moldova în Producerea de Emisiuni cu Caracter Comunitar şi Public", 
proiectul "Asigurarea Bunei Guvernări prin Sporirea Participării Publice". Proiectul este implementat 
cu sprijinul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională. 
Scopul principal al proiectului este încetăţenirea în societate a valorilor democratice prin consolidarea 
Reţelei posturilor TV şi Radio locale, care va asigura accesul publicului comunitar la informaţie de 
interes local, regional şi naţional şi va lărgi spaţiul de dialog public şi social. 
 
În vederea atingerii obiectivului general prezentului Proiect, au fost realizate următoarele activităţi:  
- actualizarea componenţei Reţelei 
- asigurarea funcţionalităţii tehnice a staţiilor-membre ale Reţelei prin dotare suplimentară, necesară 
atingerii noilor obiective 
- diversificarea produsului informaţional al staţiilor-membre ale Reţelei, prin implicarea jurnaliştilor 
locali în activitatea Studioului de producere central, care a asigurat publicul local cu un acces mai larg 
la informaţia cu caracter naţional 
- instruirea membrilor Reţelei în materie de producere a ştirilor şi subiectelor radio/TV de interes 
comunitar şi în materie de emisiuni de dezbateri cu elemente interactive pe teme de actualitate pentru 
publicul comunitar 
- asigurarea schimbului de programe în Reţea, a transferului reciproc de experienţă, a altor forme de 
cooperare între staţiile locale 
- monitorizarea activităţii membrilor Reţelei 
- sprijinirea tendinţelor de asociere benevolă profesională pe segmentul audiovizualului local/regional 
- promovarea în mediul Reţelei a jurnalismului participativ şi al spiritului participării democratice 
comunitare (componenta respectivă îşi propune să sprijine intenţia presei regionale de a facilita 
dialogul civic prin organizarea diferitor tipuri de întruniri/şedinţe/evenimente publice cu participarea 
publicului comunitar) 
 
Componenţa reţelei de posturi a fost completată cu 3 posturi de radio şi 4 posturi TV, iar la moment 
este constituită din 12 posturi radio şi 14 posturi TV, după cum urmează: 
 
Reţeaua Radio: Radio Orhei (Orhei), Plus FM (Sîngerei); Radio Media (Cimişlia), Bas FM 
(Basarabeasca), Radio Albena (Taraclia); Radio Jelannoe (Rîbniţa), Radio Novaia Volna (Bender), 
Radio Prim (Glodeni), Radio Mingir (Mingir), Flor FM (Floreşti), Canal-X FM (Briceni), Impuls FM 
(Şoldăneşti). 
 
Reţeaua TV: Canal X (Briceni), AVM (Edineţ), Impuls TV (Şoldăneşti), Studio-L (Căuşeni), Albasat 
(Nisporeni), Bas TV (Basarabeasca), NTS (Taraclia), TV Prim (Glodeni), Flor TV (Floreşti), Art TV 
(Străşeni), TV Euronova (Ungheni), TVD (Donduşeni), Aiin Aciic (Ciadîr-Lunga), ATV (Comrat). 
 
În conformitate cu strategia proiectului, posturile de radio şi TV selectate pentru participare în 
concurs, pe parcursul anului 2010, au beneficiat de un program complex de instruire, consultanţă 
sistematică, schimb de experienţă şi de programe audiovizuale, precum şi sprijin direct (granturi). 
Sprijinul direct pentru producerea ştirilor şi emisiunilor radio/TV de interes comunitar, acordat din 
mijloacele grantului, acoperă patru componente: 
- acoperirea parţială a cheltuielilor de producere a programelor de ştiri şi emisiuni de interes 
comunitar pentru schimb în reţea 
- instruire la sediul beneficiarului (in-house training), moderate de un expert local, specialist în 
domeniu 
- întruniri în cadrul reţelei posturilor radio şi TV 
- realizarea activităţilor de promovare a jurnalismului civic (posturile TV) 
- dotare tehnologică (modernizare tehnologică) 
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Granturi pentru posturi radio şi de televiziune locale 
 
13 staţii de radio şi 14 staţii TV locale au beneficiat în 2010 de următoarele granturi: 
 
Reţeaua Radio: 
 
Implementator: “Radio Prim” din Glodeni, Megan TV SA 
Director de proiect: Arcadie MAICAN, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 8 720 dolari SUA 
 
Implementator: “Plus FM” din Sîngerei, Inforustic SRL 
Director de proiect: Ştefan SOLTAN, redactor 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 8 720 dolari SUA 
 
Implementator: “Radio Orhei” din Orhei, Media Sfera SRL 
Director de proiect: Tatiana DJAMANOV, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 8 720 dolari SUA 
 
Implementator: “Radio Media” din Cimişlia, Pro Media SRL 
Director de proiect: Andrei BARGAN, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 6 120 dolari SUA 
 
Implementator: “Radio Albena” din Taraclia, Urania FM SRL 
Director de proiect: Vasilii CASSA, director  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 8 720 dolari SUA 
 
Implementator: “Bas FM” din Basarabeasca, LV-Topal SRL 
Director de proiect: Vladimir TOPAL, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 8 720 dolari SUA 
 
Implementator: “Radio Mingir” din Mingir, Asociaţia Obştească de Informare “Info-Mingir” 
Director de proiect: Vitalie ŞELARU, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 8 720 dolari SUA 
 
Implementator: “Flor FM” din Floreşti, Flor TV SRL 
Director de proiect: Valeriu POSTOLACHI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 8 720 dolari SUA 
 
Implementator: “Canal-X FM” din Briceni, Canal-X SRL 
Director de proiect: Piotr CONDRAŢCHII, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 6 520 dolari SUA 
 
Implementator: “Impuls FM” din Şoldăneşti, Impuls TV SRL 
Director de proiect: Victor SOFRONII, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 6 320 dolari SUA 
 
Implementator: Radio „Jelannoe” din Rîbniţa, Compania Tele-Radio LIK SRL 
Director de proiect: Alexandr ŞESTOPAL, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 6 720 dolari SUA 
 
Implementator: Radio „Novaia Volna” din Tighina, Novaia Volna SRL 
Director de proiect: Grigorie VOLOVOI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 8 720 dolari SUA 
 
Implementator: Radio „Sănătatea” din Edineţ, Centrul de promovare a Sănătăţii şi Educaţiei pentru 
Sănătate 
Director de proiect: Vasile SOFRONIE, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 8 020 dolari SUA 
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Reţeaua TV: 
 
Implementator: “Bas TV” din Basarabeasca, LV-Topal SRL 
Director de proiect: Vladimir TOPAL, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 20 670 dolari SUA 
 
Implementator: “NTS” din Taraclia, Urania FM SRL 
Director de proiect: Vasilii CASSA, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 17 440 dolari SUA 
 
Implementator: “TV Prim” din Glodeni, Megan TV SA 
Director de proiect: Arcadie MAICAN, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 20 770 dolari SUA 
 
Implementator: “Art TV” din Străşeni, Art Club SRL 
Director de proiect: Dumitru TRIBOI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 17 170 dolari SUA 
 
Implementator: “Albasat” din Nisporeni, Albasat SRL 
Director de proiect: Efim BARDAN, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 20 770 dolari SUA 
 
Implementator: “Studio-L” din Căuşeni, Studio-L SRL 
Director de proiect: Ghenadie LUPĂCESCU, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 17 270 dolari SUA 
 
Implementator: “Impuls TV” din Şoldăneşti, Dalan SRL 
Director de proiect: Victor SOFRONII, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 20 770 dolari SUA 
 
Implementator: “TV Euronova” din Ungheni, TV Euronova SRL 
Director de proiect: Efim BARDAN, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 17 820 dolari SUA 
 
Implementator: “Canal-X” din Briceni, Canal X SRL 
Director de proiect: Piotr CONDRAŢCHII, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 20 940 dolari SUA 
 
Implementator: “AVM” din Edineţ, AVM SRL 
Director de proiect: Vladimir GUMENIUC, director studio 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 17 270 dolari SUA 
 
Implementator: “Flor TV” din Floreşti, Flor TV SRL 
Director de proiect: Valeriu POSTOLACHI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 20 940 dolari SUA 
 
Implementator: “ATV” din Comrat, Bizim Aidinik SRL 
Director de proiect: Elizaveta ROTARI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 17 820 dolari SUA 
 
Implementator: “Aiin Aciic” din Ciadîr-Lunga, Aiin Aciic SRL 
Director de proiect: Liuba CASÎM, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 17 920 dolari SUA 
 
Implementator: “TVD” din Donduşeni, SERVTV SRL 
Director de proiect: Victor CIUMAC, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 17 270 dolari SUA 
 
Total cheltuieli granturi: 368 300 dolari SUA  

javascript:executeaction('3101','__Budget=3&__Country=MOLF&__ProgramCode=MFBBRMMF%20%20M2871&__ShowCurrency=USD','Back','')
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Granturi de călătorie 
 
Vizită de documentare şi schimb de experienţă în Bulgaria şi România a reprezentanţilor 
posturilor radio şi TV locale: Vasilii CASSA, director Urania FM SRL (Taraclia) şi Vladimir 
TOPAL, director Bas TV SRL (Basarabeasca), 16-20 februarie, Bulgaria şi România 
 
Scopul vizitei de documentare a constat în schimbul de experienţă şi încheierea unor noi contracte 
pentru schimbul de programe radio/TV, inclusiv care au un interes special pentru populaţia de origine 
bulgară ce locuieşte în raioanele Taraclia şi Basarabeasca; încheierea unui acord privitor la difuzarea 
programelor TNB în Moldova şi stabilirea de contacte cu trainerii în jurnalismul radio şi TV din 
Bulgaria, care ar oferi consultanţă pentru posturile din reţea. 
 
Programul a prevăzut întâlniri cu personalităţi importante din Bulgaria: Bojedar DIMITROV, ministru, 
Uliana PRÎMO, director general şi membrii administraţiei ai Televiziunii Naţionale din Bulgaria, 
Krasimir UZUNOV, preşedintele Agenţiei de ştiri “Focus”, Ghergana NEDELCEVA, director 
administrativ al reţelei de posturi radio “Focus”, Maxim MINCEV, director general al Agenţiei 
Telegrafice din Bulgaria, Jena PAVLOVA, director general al companiei Teleradio PRO BG, jurnalişti 
şi administraţia radioului DARIC RADIO, etc. 
 
Beneficiari: Vasilii CASSA, director Urania FM SRL (Taraclia), Vladimir TOPAL, director Bas TV 
(Basarabeasca) 
 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii: 748 dolari SUA din surse Asdi 
 
Participarea la Conferinţa Mondială a Radiodifuzorilor Comunitari (AMARC), 8-13 noiembrie, La 
Plata, Buenos Aires, Argentina  
 
Programul celei de-a 13-a Conferinţă AMARC s-a axat pe discutarea şi analiza problemelor radiourilor 
comunitare, identificarea şi analiza strategiilor de dezvoltare a mass-mediei ca factor de schimbare, 
schimbul de experienţă cu peste 400 membri internaţionali AMARC, metode de includere a femeilor în 
societate prin promovarea unei media funcţionale şi participative, bazate pe principii de egalitate, 
democraţie şi continuitate. 
 
Beneficiari: Vasilii CASSA, director Radio Albena (Taraclia), Vladimir TOPAL, director Bas FM 
(Basarabeasca), Angelica JELNOVA, redactor-şef Radio Jelannoe (Rîbniţa), Grigori VOLOVOI, 
director Radio Novaia Volna (Bender), Arcadie MAICAN, director Radio Prim (Glodeni), Victor 
SOFRONII, preşedinte Asociaţia Radiodifuzorilor Regionali „Meridian”, Piotr CONDRAŢCHII, director 
Canal-X FM (Briceni), Valeriu POSTOLACHI, director Flor FM (Floreşti), Ion BUNDUCHI, 
Coordonator reţea Radio/TV. 
 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii: 22 414 dolari SUA, din care 17 992 din surse Asdi şi 4 422 din 
surse FSM 
 
Proiecte operaţionale 
 
Crearea Studioului Central al Reţelei Radio/TV 
 
Studioul central al reţelei Radio/TV a fost creat în 2010 cu scopul completării ediţiilor de actualităţi ale 
staţiilor locale (şi emisiei locale în general) cu subiecte de interes naţional şi programe de dezbateri 
de complexitate sporită şi/sau subiecte/inserturi produse la Chişinău, când este necesară asigurarea 
unui dialog cu factorii de decizie, experţi notorii în problematica abordată.  
 
O direcţie distinctă a activităţii Centrului este producerea ştirilor din Chişinău pentru completarea 
jurnalelor de ştiri din grila televiziunilor locale, precum şi a emisiunilor de interes comun pentru 
posturile-participante la iniţiativa şi cu participarea directă a acestora, atât la etapa de planificare şi 
pregătire a emisiunilor, cât şi la filmare şi montare. Asemenea emisiuni ar diversifica conţinutul emisiei 
posturilor locale, lărgindu-le astfel audienţa şi îmbogăţind experienţa profesională a colaboratorilor. 
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Doar în decembrie 2010, studioul a produs şi a oferit reţelei radio/TV peste 22 de ştiri şi emisiuni de 
interes social, lansând ciclul de emisiuni tematice „Spectrum” şi „Poduri”, în cadrul cărora au fost 
abordate probleme importante pentru etapa pe care o parcurge ţara, precum valorile democratice, 
problema transnistreană, tematica gender, migraţia, traficul de fiinţe umane, etc. 
 
De asemenea, în 2010, studioul a fost dotat cu un set de echipament performant pentru realizarea 
emisiunilor, subiectelor şi ştirilor la standarde profesionale. 
 
Funcţionarea studioului este asigurată de echipa de lucru a Studioului Central al Reţelei Posturilor TV 
locale, în componenţa: Vasile STATE, director studio; Olga CEBANU, reporter; Marcel CHISTRUGA, 
regizor/montator/cameraman; Denis TCACI, regizor/montator/cameraman; Mihai HÎNCU, 
administrator al sistemului tehnic al studioului; Nichita BÎRCHIN, asistent administrativ. 
 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii: 65 809 dolari SUA, inclusiv 25 817 dolari SUA din surse Asdi şi 
39 992 dolari SUA din surse FSM 
 
Training „Realizarea Dezbaterilor la Posturile de Radio/Televiziune”, 10-17 ianuarie 2011, 
Bulgaria 
 
Programul s-a axat pe tematici actuale în perioada electorală din Republica Moldova, precum: 
reflectarea în presă a campaniei electorale, organizarea dezbaterilor electorale, publicitatea politică, 
tehnici de interviu, editare video şi elaborarea unui reportaj TV. Analiza dezbaterilor politice pre-
electorale ale candidaţilor parlamentari din Bulgaria, studiile referitoare la editarea, selectarea şi 
difuzarea ştirilor în această perioadă, analiza experienţei posturilor precum Radio Daric şi altele, au 
ajutat reprezentanţii posturilor locale TV şi radio din Moldova să se pregătească mai bine pentru o 
campanie media electorală eficientă şi să-şi consolideze capacitatea instituţională. Fiecare modul 
teoretic a fost urmat de exemple şi exerciţii practice de realizare a sporturilor publicitare, mixaj, 
dezbaterilor electorale, prezentarea acestora publicului şi analiza experţilor. 
Trainingul a fost realizat în cooperare cu Centrul de Dezvoltare Media din Bulgaria. 
 
Traineri: Gerogi CURTEV, Nina ALEXANDROVA, Dmitri ISKRENOV, Dilian STOYANOV 
Participanţi: 55 reprezentanţi ai posturilor TV regionale din Republica Moldova 
 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii: 28 048 dolari SUA, inclusiv 773 dolari SUA din sursele bugetului 
2010 şi 22 275 dolari SUA din sursele bugetului 2011; surse Asdi 
 
Elaborarea studiului de evaluare a audienţei posturilor radio şi TV regionale, membre ale 
reţelei radio/TV 
 
Prin concurs deschis a fost selectată compania CBS-AXA SRL pentru efectuarea studiului de 
audienţă a posturilor radio şi TV, membre ale reţelei radio/TV.  
Sondajul a fost efectuat pe un eşantion de 800 de persoane din fiecare zonă geografică a ţării (în total 
3) - regiunile de Nord, Centru şi Sud, inclusiv Transnistria (după posibilităţi) şi UTA Găgăuzia -, 
acoperită cu semnal radio/TV de către staţiile de radio şi TV, membre ale reţelei TV/radio regionale.  
 
Studiul a fost început în noiembrie 2010 şi urmează a fi finalizat în martie 2011. Raportul final al 
sondajului va fi publicat pe site-ul FSM. 
 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii: 24 650 dolari SUA, inclusiv 940 din sursele bugetului 2010 şi 23 
710 din sursele bugetului 2011; surse Asdi 
 
Menţinerea Paginii Web a Reţelei şi Asigurarea Schimbului de Programe în Reţea  
 
În cadrul reţelei de staţii de radio şi TV a fost elaborat mecanismul de schimb reciproc de programe şi 
ştiri pentru facilitarea cooperării dintre staţiile membre ale reţelei, precum şi menţinerea paginii web a 
proiectului www.canalregional.md. Serverul specializat care asigură transferul de date contribuie la: 
- asigurarea funcţionalităţii unui server pentru stocarea materialelor produse de membrii reţelei  
- organizarea lunară a întrunirilor managerilor şi echipelor de creaţie (la Chişinău, sau în deplasare - 
vizite de lucru ale membrilor reţelei la posturile regionale) 

http://www.canalregional.md/
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- prezentarea în cadrul întrunirilor lunare a rezultatelor monitorizării/evaluării cantitative şi calitative a 
programelor, asigurarea unui schimb de opinii eficient pe marginea prezentărilor monitorilor, 
formularea recomandărilor pentru îmbunătăţirea emisiei 
- stimularea pe diferite căi a comunicării continue şi colaborării dintre jurnaliştii regionali 
- coordonarea planurilor de lucru între staţiile-membre ale reţelei şi studioul din Chişinău, implicarea 
cât mai activă a jurnaliştilor regionali la toate etapele de activitate a studioului. 
- stimularea asocierii benevole a membrilor reţelei   
 
Doar în 2010 posturile radio locale au oferit în reţea peste 6500 ştiri şi subiecte şi 1400 emisiuni de 
interes comunitar şi dezbateri. 
 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii: 708 dolari SUA  
 
Întruniri de Reţea, Consultanţă şi Asistenţă Tehnică 
 
În 2010 au fost organizate sistematic întruniri de reţea atât la Chişinău (11), cât şi în teritoriu (4), 
inclusiv un training pentru contabilii posturilor radio/TV la Fundaţia Soros-Moldova, la 13 martie. Pe 
agenda întrunirilor reţelei a figurat anunţarea şi discutarea rezultatelor monitorizării şi evaluării 
activităţii posturilor, audierea/vizionarea programelor de ştiri şi emisiunilor tematice propuse pentru 
schimb de reţea, elaborarea în comun a soluţiilor optime pentru funcţionarea reţelelor. 
 
Reţeaua Radio 
Locul Perioada 
Fundaţia Soros-Moldova 19 februarie 
Fundaţia Soros-Moldova 23-24 martie 
Fundaţia Soros-Moldova 4-5 mai 
Fundaţia Soros-Moldova 10-11 mai 
Fundaţia Soros-Moldova 10-11 iunie 
Fundaţia Soros-Moldova 27-28 septembrie 
Bălţi 10-11 decembrie 
Comrat 14-15 decembrie 
 
Reţeaua TV 
Locul Perioada 
Fundaţia Soros Moldova 20 ianuarie 
Fundaţia Soros Moldova 19 februarie 
Fundaţia Soros-Moldova 23-24 martie 
Fundaţia Soros-Moldova 20-21 aprilie 
Fundaţia Soros-Moldova 29-30 aprilie 
Fundaţia Soros-Moldova 10-11 iunie 
Sadovo 8-9 iulie  
Fundaţia Soros-Moldova 19-20 iulie 
Nisporeni 6 septembrie 
Fundaţia Soros-Moldova 27-28 septembrie 
Fundaţia Soros-Moldova 25 octombrie 
Bălţi 10-11 decembrie 
Comrat 14-15 decembrie 
  
De asemenea, coordonatorul tehnic al reţelei Radio/TV, Sergiu TUDOS, s-a deplasat regulat la 
posturile radio şi TV pentru a oferi consultanţă şi asistenţă tehnică în proiect. 
 
Cheltuieli pentru realizarea activităţilor: 6 276 dolari SUA 
 
Activităţi de coordonare a proiectului, expertizare şi monitorizare sistematică a membrilor 
reţelei 
 
Echipa de coordonatori şi monitori selectaţi prin concurs deschis, au coordonat activităţile din proiect, 
funcţionarea reţelei în toate componentele prevăzute de proiect şi au oferit întreaga gamă de 
asistenţă membrilor reţelei, având, totuşi, o implicare minimă în dirijarea ei centralizată. 
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Lista echipei de implementare: 
Ion BUNDUCHI, expert/coordonator reţea radio/TV 
Sergiu TUDOS, expert/coordonator tehnic reţea radio/TV 
Tatiana BUNDUCHI, coordonator schimb în reţea şi monitorizarea schimbului de programe TV 
Marcel CHISTRUGA, regizor/montator/cameraman 
Vasile STATE, director studio central al reţelei radio/TV 
 
Experţi şi monitori în proiect: 
Dorina OSIPOV, monitor reţea Radio 
Viorel CIBOTARU, expert 
 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii: 58 450 dolari SUA 
 
Total cheltuieli proiect 1: 524 418 dolari SUA, din care 480 004 dolari SUA din surse Asdi şi 44 414 
din surse FSM 
 
Proiect 2: Consolidarea reţelelor de posturi radio şi TV independente: dotarea reţelei posturilor 
locale TV şi a studioului central al reţelei cu sisteme de videoconferinţă 
 
Proiect de finanţare prin granturi 
 
Proiectul presupune utilarea reţelei posturilor locale de televiziune prin emisie terestră (14) şi a 
studioului central al reţelei cu SISTEME DE VIDEOCONFERINŢĂ. 
Cele 14 posturi TV şi Studioul Central al Reţelei Radio/TV locale au beneficiat de următoarele 
granturi: 
 
Implementator: Studioul “Bas TV” din Basarabeasca, LV-Topal SRL 
Director de proiect: Vladimir TOPAL, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 5 405 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “NTS” din Taraclia, Urania FM SRL 
Director de proiect: Vasilii CASSA, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 3 750 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “TV Prim” din Glodeni, Megan TV SA 
Director de proiect: Arcadie MAICAN, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 4 415 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “Art TV” din Străşeni, Art Club SRL 
Director de proiect: Dumitru TRIBOI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 3 767 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “Albasat” din Nisporeni, Albasat SRL 
Director de proiect: Efim BARDAN, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 4 989 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “Studio-L” din Căuşeni, Studio-L SRL 
Director de proiect: Ghenadie LUPĂCESCU, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 3 315 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “Impuls TV” din Şoldăneşti, Dalan SRL 
Director de proiect: Victor SOFRONII, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 5 875 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “Canal-X” din Briceni, Canal X SRL 
Director de proiect: Piotr CONDRAŢCHII, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 5 875 dolari SUA 
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Implementator: Studioul “AVM” din Edineţ, AVM SRL 
Director de proiect: Vladimir GUMENIUC, director studio 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 3 767 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “Flor TV” din Floreşti, Flor TV SRL 
Director de proiect: Valeriu POSTOLACHI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 3 723 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “TVD” din Donduşeni, SERVTV SRL 
Director de proiect: Victor CIUMAC, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 4 546 dolari SUA 
 
Implementator: Asociaţia Radiodifuzorilor Regionali “Meridian” (studioul central al reţelei Radio/TV) 
Director de proiect: Victor SOFRONII, preşedinte 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 12 748 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “TV Euronova” din Ungheni, TV Euronova SRL 
Director de proiect: Efim BARDAN, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 5 075 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “Aiin Aciic” din Ceadîr-Lunga, Aiin Aciic SRL 
Director de proiect: Liubovi CASÎM, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 5 875 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “ATV” din Comrat, Bizim Aidinik SRL 
Director de proiect: Elizaveta ROTARI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 5 875 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea proiectului, inclusiv taxe bancare: 79 063 dolari SUA din surse FSM 
 
Proiect 3: „Asigurarea Reflectării în Mass-media a Referendumului şi Alegerilor Parlamentare 
din 2010” 
 
Proiect de finanţare prin granturi 
 
Au fost oferite granturi pentru 14 posturi locale de televiziune pentru acoperirea cheltuielilor de 
producere a 10 emisiuni de dezbateri electorale şi post-electorale (posturile urmează să producă, să 
emită şi să ofere în reţea cel puţin 3 dezbateri post-electorale) şi pentru modernizare tehnologică.  
 
Proiectul este realizat de Fundaţia Soros-Moldova, cu sprijinul financiar al NMF OSI London. 
 
Implementator: Studioul “Bas TV din Basarabeasca, LV-Topal SRL 
Director de proiect: Vladimir TOPAL, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 7 570 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “NTS” din Taraclia, Urania FM SRL 
Director de proiect: Vasilii CASSA, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 6 890 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “TV Prim” din Glodeni, Megan TV SA 
Director de proiect: Arcadie MAICAN, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 7 570 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “Art TV” din Străşeni, Art Club SRL 
Director de proiect: Dumitru TRIBOI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 7 570 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “Albasat” din Nisporeni, Albasat SRL 
Director de proiect: Efim BARDAN, director 
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Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 7 570 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “Studio-L” din Căuşeni, Studio-L SRL 
Director de proiect: Ghenadie LUPĂCESCU, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 7 570 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “Impuls TV” din Şoldăneşti, Dalan SRL 
Director de proiect: Victor SOFRONII, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 7 570 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “Canal-X” din Briceni, Canal X SRL 
Director de proiect: Piotr CONDRAŢCHII, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 7 570 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “AVM” din Edineţ, AVM SRL 
Director de proiect: Vladimir GUMENIUC, director studio 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 7 570 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “Flor TV” din Floreşti, Flor TV SRL 
Director de proiect: Valeriu POSTOLACHI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 7 570 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “TV Euronova” din Ungheni, TV Euronova SRL 
Director de proiect: Efim BARDAN, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 6 890 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “Aiin Aciic” din Ceadîr-Lunga, Aiin Aciic SRL 
Director de proiect: Liubovi CASÎM, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 6 890 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “ATV” din Comrat, Bizim Aidinik SRL 
Director de proiect: Elizaveta ROTARI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 6 890 dolari SUA 
 
Implementator: Studioul “TVD” din Donduşeni, SERVTV SRL 
Director de proiect: Victor CIUMAC, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 6 890 dolari SUA 
 
Buget operaţional 
 
Implementator: Studioul central al reţelei radio/TV 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 7 420 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea proiectului: 110 000 dolari SUA din surse OSF London 
 
Proiect 4: Asigurarea cu echipament de producere şi emisie a 5 posturi radio şi 4 posturi TV, 
noi participanţi în proiectul "Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali in Producerea de 
Emisiuni cu Caracter Comunitar şi Public" 
 
5 staţii de radio şi 4 staţii TV locale au beneficiat în 2010 de următorul sprijin financiar: 
 
Implementator: Studio TV “ATV” din Comrat, Bizim Aidnik SRL 
Director de proiect: Elizaveta ROTARI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 6 870 dolari SUA 
 
Implementator: Studio TV “Aiin Aciic” din Ceadîr-Lunga, Aiin Aciic SRL 
Director de proiect: Liubovi CASÎM, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 6 870 dolari SUA 
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Implementator: Studio TV “TV Euronova” din Ungheni, TV Euronova SRL 
Director de proiect: Efim BARDAN, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 6 870 dolari SUA 
 
Implementator: Studio TV “TVD” din Donduşeni, SERVTV SRL 
Director de proiect: Victor CIUMAC, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 6 870 dolari SUA 
 
Implementator: “Radio Mingir” din s.Mingir, r-n Hînceşti, AO Info-Mingir 
Director de proiect: Vitalie ŞELARU, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 4 050 dolari SUA 
 
Implementator: “Flor FM” din Floreşti, Flor TV SRL 
Director de proiect: Valeriu POSTOLACHI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 5 550 dolari SUA 
 
Implementator: “Canal-X FM ” din Briceni, Canal-X SRL 
Director de proiect: Piotr CONDRAŢCHII, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 5 550 dolari SUA 
 
Implementator: “Plus FM ” din Sîngerei, Inforustic SRL 
Director de proiect: Ştefan SOLTAN, redactor 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 3 500 dolari SUA 
 
Implementator: “Impuls FM ” din Şoldăneşti, Impuls TV SRL 
Director de proiect: Victor SOFRONII, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 4 500 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea proiectului: 50 630 dolari SUA din surse FSM 
 
Proiect 5: “Televiziunea Digitală: Promisiuni şi Probleme” 
Seminarul realizat la 19 decembrie 2009 a avut scopul de a informa reprezentanţii posturilor TV 
regionale (22) despre procesul de digitalizare şi de a-i iniţia în diferite aspecte tehnice şi 
organizatorice legate de trecerea la televiziunea digitală. Conform termenului aprobat de către 
Conferinţa Regională Radiocomunicaţii din Geneva, în Republica Moldova difuziunea în regim 
analogic urmează a fi sistată, iar trecerea la televiziunea digitală - încheiată până la 17 iunie 2015. Se 
prevede completarea Codului Audiovizualului cu un capitol nou, IX - „Implementarea televiziunii 
digitale”.  
 
În 2010, materialele elaborate şi colectate de experţii Veaceslav PASCAL, director tehnic 
”Radiocomunicaţii” S.A. şi Evghenii ŞESTACOV, director-adjunct CNFR, au fost traduse şi distribuite 
beneficiarilor din proiect. 
 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 1 069 dolari SUA 
 
Total cheltuieli Subprogram 1: 765 180 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 2: SPRIJINIREA MASS-MEDIEI INDEPENDENTE DIN TRANSNISTRIA 
 
Crearea în Cadrul Companiei Novaia Volna din Tighina a unui post de producţie video 
 
Implementator: Novaia Volna SRL din Tighina 
Director de proiect: Grigorii VOLOVOI, director 
 
Scopul proiectului de grant implementat în perioada 1 martie 2010 – 28 februarie 2011 este crearea 
studioului TV în cadrul Companiei Novaia Volna SRL din Tighina şi lărgirea ariei de activitate prin 
producerea ştirilor şi emisiunilor TV de calitate, care vor fi difuzate la posturile de televiziune regionale 
din Republica Moldova. 
Pentru atingerea scopului, se planifică procurarea, instalarea echipamentului şi softurilor necesare, 
constituirea echipei de creaţie care va lucra nemijlocit la producerea ştirilor şi a emisiunilor (reporter-
1, operator-1 şi editor-1). 
 
Pentru început, compania Novaia Volna SRL din Tighina îşi propune să producă şi să ofere în reţea 
câte două buletine de ştiri pe săptămână şi o emisiune de interes comunitar pe lună, începând cu cea 
de-a cincea lună a proiectului. Ştirile produse fi difuzate în reţeaua posturilor TV locale şi regionale, şi 
prin Internet (www.dnestr.tv). 
 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 24 610 dolari SUA din surse FSM 
 
  

http://www.dnestr.tv/
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SUBPROGRAMUL 3: CADRUL LEGAL ŞI DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ  
 
Activităţi finanţate prin granturi 
 
Dezvoltarea Audiovizualului în Republica Moldova prin Îmbunătăţirea Cadrului Juridic Naţional 
de Reglementare a Domeniului  
 
Implementator: Consiliul Coordonator al Audiovizualului 
Director de proiect: Dinu CIOCAN 
 
Proiectul a avut scopul de a acorda sprijin financiar Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru 
realizarea seminarului/training „Calitatea Programelor de Ştiri şi Actualităţi: Asigurarea Pluralismului 
de Opinii şi a Echilibrului Politico-Social”, 21-22 octombrie, hotelul „Jolly Alon”, Chişinău. 
 
Principalul obiectiv al seminarului a fost elaborarea unei Fişe comune de monitorizare a programelor 
de ştiri şi actualităţi, un instrument de operare pentru radiodifuzori şi CCA, şi monitorii din mediul 
societăţii civile 
Astfel, în cadrul seminarului a fost organizat un atelier de lucru unde au participat expertul european 
Marek MRACKA, reprezentanţii Direcţiei monitorizare a CCA, reprezentanţii societăţii civile (APEL, 
CIJ), radiodifuzorii publici (Moldova 1, IPRA Compania Teleradio-Găgăuzia) şi alţi radiodifuzori privaţi. 
În cadrul atelierului, au fost puse în discuţie mai multe modele de monitorizare a pluralismului politic şi 
de opinii în perioada campaniei electorale. 
În rezultatul dezbaterilor acestor tehnici şi metodologii au fost stabilite criteriile principale conform 
cărora este necesar de a monitoriza un program de ştiri şi actualităţi în perioada campaniei electorale, 
care ulterior au fost incluse într-o fişă de monitorizare acceptată şi aprobată de către toţi participanţii 
la seminar. 
 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 10 599 dolari SUA din surse OSI 
 
Activităţi Operaţionale 
 
Sesiune de instruire pentru membrii Asociaţiei Radiodifuzorilor Regionali „Meridian”, 27-31 
iulie, centrul de instruire IT-Relax, Vadul-lui-Vodă 
 
Participanţi: 14 membri ai Asociaţiei Radiodifuzorilor Regionali 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 5 478 dolari SUA din surse OSI 
 
Sesiune de instruire „Organizarea Dezbaterilor Electorale Televizate”, 1-2 noiembrie, centrul 
de instruire IT-Relax, Vadul-lui-Vodă 
 
Scopul sesiunii de instruire a fost realizarea unui trening-fulger în perioada electorală pentru jurnaliştii 
posturilor de televiziune locale în organizarea dezbaterilor electorale. 
  
Subiectele abordate au inclus: analiza rigorilor legale şi normelor profesionale pentru organizarea 
dezbaterilor electorale de către instituţiile audiovizuale, modalităţile de organizare a dezbaterilor 
electorale, prevăzute în declaraţia politicii editoriale a fiecărei staţii-participante la instruire, exerciţiu 
practic privind realizarea unei dezbateri electorale, elaborarea scenariului detaliat pentru prima 
dezbatere electorală la staţia participantului la instruire, prezentarea şi dezbaterea scenariilor, 
ajustarea scenariilor în funcţie de recomandări, pregătiri pentru simularea a două dezbateri electorale: 
desemnarea moderatorilor şi a „participanţilor”; amenajarea locului dezbaterilor; instalarea 
echipamentelor de filmare/sonorizare. 
 
Sesiunea de instruire s-a finalizat cu prezentarea a două dezbateri electorale de 25 de minute 
realizate de participanţi, vizionarea pe rând şi analiza colectivă a acestora. 
 
Participanţi: 6 jurnalişti de la posturile locale TV 
Moderator: Ion BUNDUCHI 
 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 858 dolari SUA din surse FSM 
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Ateliere în arta vorbirii „Tehnica Lecturii la Microfon” pentru jurnaliştii de la posturile regionale 
radio şi TV, 29-30 noiembrie, 1-2 decembrie, centrul de instruire Moldtelecom, Ivancea 
 
În total au fost organizate două ateliere în arta vorbirii, divizate după principiul lingvistic (grupa rusă şi 
grupa romană). 
Atelierele realizate în premieră pentru jurnaliştii locali au abordat următoarele subiecte: manifestarea 
sistemului limbii în actul viu al comunicării, flexibilitatea aparatului vorbirii, dicţia - pronunţarea clară şi 
corectă din punctul de vedere al normelor fonetice şi gramaticale, respiraţia, optimizarea 
mecanismelor de articulaţie a sunetelor, volumul vocii, viteza, dificultatea de articulaţie, aprofundarea 
tehnicii lecturii la microfon, etc. 
 
Atelierele au fost bazate pe exerciţii practice pentru autocontrol, exerciţii de respiraţie, frământări de 
limbă, exerciţii solfegiate şi altele.  
 
Participanţi: 41 jurnalişti de la posturile radio şi TV locale 
Traineri: Tamara BERZOI, Vera GRIGORIEV 
 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 4 094 dolari SUA din surse FSM 
 
Total cheltuieli Subprogram 3: 21 029 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 4: CONSOLIDAREA SERVICIULUI PUBLIC AL AUDIOVIZUALULUI 
 
Proiecte finanţate prin granturi 
 
Monitorizarea Reflectării de către IPNA Compania Teleradio-Moldova şi IPRA Compania 
Teleradio-Găgăuzia a Evenimentelor de Interes Social Major (Referendumul Constituţional, 
Alegeri Parlamentare, Alegerea Başcanului UTA Gagauz Yeri) în Perioadele Pre-Electorale, 
Electorale şi Post-Electorale 
 
Implementator: Asociaţia Presei Electronice din Moldova 
Director de proiect: Ion BUNDUCHI 
 
Scopul proiectului este monitorizarea activităţii radiodifuzorilor publici naţionali şi regionali, IPNA 
Compania Teleradio-Moldova şi IPRA Compania Teleradio-Găgăuzia, motivarea acestor actori 
media de a acţiona conform misiunii şi statutului pe care le au, în reflectarea evenimentelor de 
interes social major precum: referendumul constituţional, alegerile parlamentare anticipate, alegerea 
başcanului UTA Gagauz Yeri.  
 
Monitorizările efectuate de APEL şi rezultatele acestora urmăresc: 
- sensibilizarea opiniei publice, inclusiv a factorilor decizionali, asupra problemelor şi derogărilor 
depistate; 
- stabilirea relaţiilor de parteneriat cu Consiliile de observatori şi cu administraţiile radiodifuzorilor 
publici în vederea adoptării unor abordări similare a calităţii serviciilor de programe radio şi TV 
- acumularea unor date de referinţă vizând comportamentul radiodifuzorilor publici în perioadele 
electorale 
- sporirea capacităţii organizaţiei în activităţile de monitorizare. 
 
Rezultatele monitorizării sunt cuprinse în rapoartele de monitorizare făcute publice în cadrul 
conferinţelor de presă. Atât rapoartele, cât şi comunicatele de presă au fost plasate pe site-ul APEL - 
www.apel.md. 
 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 26 384 dolari SUA din surse FSM 
 
Edificarea în Republica Moldova a Serviciului Public de Radio şi Televiziune prin 
Îmbunătăţirea Cadrului Normativ Intern şi Extern de Funcţionare 
 
Implementator: Asociaţia Presei Electronice din Moldova 
Director de proiect: Ion BUNDUCHI 
 
Scopurile şi obiectivele urmărite în cadrul proiectului constau în a contribui la edificarea serviciului 
public de Radio şi TV, participând la constituirea cadrului normativ intern al IPNA Compania 
Teleradio-Moldova; precum şi în a spori capacitatea societăţii civile de a forma parteneriate şi a 
derula activităţi care urmăresc atingerea unor scopuri comune.  
 
Proiectul presupune expertizarea proiectului noii organigrame a instituţiei, prevăzută de Strategia 
dezvoltării IPNA Compania Teleradio-Moldova pentru anii 2010-2015 şi elaborarea recomandărilor 
de eficientizare a acesteia; expertizarea proiectului statelor de personal pentru subdiviziunile-cheie 
ale Companiei şi elaborarea recomandărilor corespunzătoare; analiza fişelor de post în vigoare şi 
elaborarea de recomandări pentru ajustarea lor la necesităţile reale curente ale instituţiei. De 
asemenea, se preconizează elaborarea procedurii şi mecanismelor de evaluare profesională a 
angajaţilor şi a performanţei profesionale a acestora. În cadrul proiectului, organizatorii îşi propun 
expertizarea Caietului de sarcini pentru anul 2011 şi a Regulamentului de monitorizare a programelor 
IPNA Compania Teleradio-Moldova, precum şi redactarea conţinutului în scopul sporirii 
funcţionalităţii lui. 
 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 9 966 dolari SUA din surse OSI 
 
 
 

http://www.apel.md/
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Proiecte operaţionale 
 
Masa rotundă "TRM: Începutul Unui Viitor (Dificultăţi si Oportunităţi)" 7 octombrie, Fundaţia 
Soros-Moldova, Chişinău 
 
Masa rotundă a avut drept scop întrunirea susţinătorilor potenţiali şi actuali ai IPNA Companiei 
Teleradio-Moldova, analiza reformelor începute de administraţia companiei, determinarea priorităţilor 
în dezvoltarea acesteia şi metodelor de susţinere a instituţiei. 
 
Participanţi: 24 reprezentanţi ai IPNA Compania Teleradio-Moldova, Ambasadele Germaniei, SUA, 
Suediei, României, Organizaţiei pentru Europa de Sud-Est, Deutsche Welle, CJI, OSCE, APEL, 
Swedish Radio MDO, Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională, etc. 
  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 1 226 dolari SUA din surse FSM 
 
Total cheltuieli subprogram 4: 37 576 dolari SUA 
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ALTE INIŢIATIVE ÎN CADRUL PROGRAMULUI MASS-MEDIA 
 
Elaborarea studiului “Impactul Crizei Financiare asupra Mass-media din Republica Moldova” 
Autor: Ion BUNDUCHI 
 
Proiectul a fost realizat la solicitarea Programului Media al Institutului pentru o Societate Deschisă de 
către expertul Ion BUNDUCHI, director executiv al Asociaţia Presei Electronice din Moldova.  
Studiul a avut scopul de a analiza impactul crizei financiare asupra mass-mediei independente şi a 
audiovizualului din 18 ţări din Europa Centrală şi de Est şi ţările CSI, printre care şi Moldova. 
 
Studiul a fost realizat în baza unui focus grup format din instituţii media şi a interviurilor, şi conţine 
informaţie cantitativă şi calitativă. Datele statistice au inclus: principalii indicatori macroeconomici şi 
principalii indicatori economici referitor la mărimea pieţei şi variaţiile anuale ale veniturilor din 
publicitate în 2009 şi ultimii 3 ani. Studiul a analizat următoarele aspecte: afacerile în domeniul mass-
media, noi constrângeri legale pentru mass-media şi consumatori, independenţa editorială, rolul 
proprietarului în mass-media, modificările în politicile de resurse umane pentru jurnalişti, noi tendinţe 
ale utilizării internetului ca mijloc media. Datele statistice au fost prezentate separat. 
Studiul poate fi accesat la adresa electronică: 
http://www.soros.org/initiatives/media/articles_publications/publications/financial-crisis-media-
20091201/moldova-20091201.pdf  
 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 1 850 dolari SUA din surse FSM 
 
Şcoala de Vară „Tinerii în secolul 21: Practicând Dezbaterile şi Producând Media”, 28 iunie – 
11 iulie, centrul de odihnă „Trandafir”, Vadul-lui-Vodă.  
 
Implementator: Centrul pentru Jurnalism Independent 
Director de proiect: Nadine GOGU 
 
Proiectul, realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent, în parteneriat cu Liga Naţională de 
Dezbateri, a avut drept scop îmbunătăţirea abilităţilor tinerilor de a dezbate diverse subiecte şi de a 
produce materiale media; instruirea lor în abordarea subiectelor controversate şi celor privind relaţia 
dintre media şi societate în proiecte media din domeniul presei scrise, radio şi televiziune, on-line.  
 
Programul şcolii de vară a integrat sesiuni pentru dezvoltarea competenţelor necesare pentru 
practicarea dezbaterilor cu cele ce creează jurnalişti competenţi. Astfel, participanţii au avut 
posibilitatea să-şi cultive deprinderile tehnice în mijloacele de comunicare, precum producerea 
materialelor audio şi video şi blogurilor, perfecţionându-şi concomitent abilităţile de convingere şi 
comunicare eficientă.  
 
În cadrul şcolii de vară, participanţii au conştientizat rolul critic pe care îl joacă mass-media în 
abordarea diverselor probleme sociale; au fost familiarizaţi cu noţiuni de mass-media şi au obţinut 
deprinderi de utilizare a programelor şi echipamentului necesar pentru producerea „new-media”. 
 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 4 500 dolari SUA din surse OSI 
 
Alte cheltuieli de program: -1 530 dolari SUA 
 
Cheltuieli de administrare a programului: 21 588 dolari SUA 
 
Total cheltuieli program: 874 803 dolari SUA 
  

http://www.soros.org/initiatives/media/articles_publications/publications/financial-crisis-media-20091201/moldova-20091201.pdf
http://www.soros.org/initiatives/media/articles_publications/publications/financial-crisis-media-20091201/moldova-20091201.pdf
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PROGRAMUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI BUNA GUVERNARE 

Viziune: 
Un sistem de administraţie publică eficient, modern, transparent şi organizaţii ale societăţii civile 
puternice şi capabile să supravegheze dacă guvernul este responsabil pentru acţiunile sale  
 
Context:  

- capacitate redusă a societăţii civile de a desfăşura activităţi de monitorizare şi advocacy, şi 
astfel de a supraveghea ca guvernul să fie responsabil pentru acţiunile sale  

- puţină transparenţă în activitatea administraţiei publice la nivel local şi naţional  
- lipsa unui angajament real de a avansa reforma administraţiei publice centrale 
- funcţionari publici slab instruiţi, care nu sunt capabili să facă faţă provocărilor actuale  
- cunoştinţe şi interes limitat pentru gestionarea finanţelor publice  
- impact continuu al crizei politice şi campanii electorale în lanţ  
- lipsa unui angajament de a implementa reforme durabile şi a presta servicii publice de calitate 

la nivel local şi naţional  
 
În 2010, conform strategiei stabilite, Programul Buna Guvernare şi Administraţie Publică a desfăşurat 
diverse activităţi în următoarele domenii prioritare: 

- Buna Guvernare 
- Finanţe publice transparente 

 
Câteva proiecte desfăşurate în  2010 merită a fi menţionate: 
 
Primul raport independent de Monitorizare a Reformei APC lansat de către Program în 2008, care a 
evaluat procesul de implementare a reformei timp de patru ani (2006 – 2009), a fost prezentat tuturor 
partenerilor implicaţi în proces în luna mai 2010. Ulterior, Programul a lansat al doilea raport de 
Monitorizare a reformei APC, care va evalua progresul înregistrat în implementarea reformei în 
perioada octombrie 2009 – noiembrie 2010.  
 
Cu scopul de a spori transparenţa activităţii guvernului la nivel local şi central şi predispunerea 
acestuia faţă de cetăţeni, Programul a susţinut crearea a două baze de date disponibile on-line: 1) 
Baza de date “Fair Play” (Joc onest) – aceasta va cuprinde documente oficiale care se referă la 
profilul funcţionarilor publici, inclusiv autorităţi din cadrul guvernului, al parlamentului şi al sistemului 
judiciar. Scopul funcţionării acestei baze de date este de a supraveghea activitatea funcţionarilor 
publici, de a-i face responsabili pentru acţiunile întreprinse şi imaginea lor publică; 2) Baza de date 
“Chişinăul juridic on-line: acces deschis la documente publice” va oferi acces la toate deciziile şi 
documentele normative emise de către autorităţile publice locale ale municipiului Chişinău, începând 
cu anul 1991.   

 
Pentru a îmbunătăţi capacitatea guvernului de a răspunde la provocările politice şi sociale actuale ale 
Republicii Moldova prin formularea unor politici coerente, realiste şi direcţionate către reforme, 
Programul APBG a finanţat câteva proiecte axate pe susţinerea elaborării politicilor publice de către 
experţi independenţi. Un exemplu de acest gen ar fi “Analiza şi prognoza economică independentă” – 
o ediţie care apare lunar şi prezintă viziunea la nivel de expert a schimbărilor care au loc în 15 ramuri 
ale economiei naţionale.  
 
În contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate, Programul a continuat să 
implementeze proiecte elaborate pentru a promova participarea cetăţenilor în procesul electoral, 
pentru a sesiza despre importanţa unei opţiuni electorale bine-informate şi pentru a spori nivelul de 
responsabilitate a partidelor politice faţă de cetăţenii Republicii Moldova. Iniţiativa Civică pentru un 
parlament curat, fondată de către 7 ONG-uri locale bine-cunoscute care şi-au unit eforturile pentru a 
investiga activităţile concurenţilor electorali, astfel contribuind la formarea unei clase politice mai 
responsabile, a relansat Campania “Cunoaşte-ţi candidatul” în cadrul alegerilor parlamentare din luna 
noiembrie. În acelaşi timp, programul a susţinut proiectul “Verifică listele electorale on-line!”, 
implementat  în parteneriat cu Primăria municipiului Chişinău. O aplicaţie electronică, creată în 2009 
şi disponibilă on-line, le-a dat posibilitate locuitorilor municipiului Chişinău să verifice listele electorale 
de bază şi să sesizeze autorităţile despre erorile care au fost depistate. Ediţia din toamnă a 
Barometrului de Opinie Publică a urmărit modul în care cetăţenii percep evenimentele politice, 
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referendumul constituţional din luna septembrie şi care sunt aşteptările lor în urma schimbărilor 
politice frecvente.  
Proiectul Monitorizarea activităţilor autorităţilor publice locale a continuat cu scopul de a stimula 
participarea societăţii civile în procesul de monitorizare a gestionării finanţelor publice şi de a 
supraveghea ca autorităţile publice locale să fie responsabile de acţiunile pe care le întreprind. Având 
în vedere rezultatele de succes obţinute în 2009 şi în perioada anului 2010, a fost alocat un nou grant 
pentru a continua activităţile de monitorizare a bugetului local. O atenţie sporită a fost îndreptată spre 
intensificarea vizibilităţii proiectului şi a impactului acestuia prin organizarea mai multor activităţi de 
advocacy şi crearea unui parteneriat între ONG-uri, mass media şi cetăţenii activi.  
 
Luând în calcul progresele înregistrate anii trecuţi, Programul şi-a extins eforturile pentru a dezvolta 
capacităţile autorităţilor locale de a presta servicii publice mai calitative. Proiectul Asistenţă tehnică şi 
suport autorităţilor publice locale la nivel de experţi s-a axat pe două componente majore: organizarea 
instruirilor în diverse domenii prioritare identificate de către autorităţile publice; susţinerea unor 
obiective din cadrul proiectului Dezvoltarea Municipiului Chișinău, implementat de către PNUD, în 
parteneriat cu Primăria mun. Chişinău.  
Director de program: Olga Crivoliubic, email: ocrivoliubic@soros.md  
Coordonator de program: Diana Zaharia, email: dzaharia@soros.md  
Asistent de program: Denis Bordian, email: dbordian@soros.md  
 
Abrevieri şi acronime: 
 
ADEPT              Asociaţia pentru Democraţie Participativă 
IDIS Viitorul  Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale Viitorul 
APL  Administraţia publică locală 
APC                   Administraţia publică centrală 
LGI/OSI             Budapest Local Government Initiative/Open Society Institute Budapest  
ONG                  Organizaţie non-guvernamentală  
OSI                    Open Society Institute (Institutul Societăţii Deschise) 
PAPBG  Programul Administraţie Publică şi Buna Guvernare 
PNUD  Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare  
 
  

mailto:ocrivoliubic@soros.md
mailto:dbordian@soros.md
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SUBPROGRAMUL 1: BUNA GUVERNARE 
Obiective: 

- consolidarea capacităţilor societăţii civile de monitorizare a activităţii guvernului local şi 
central 

- fortificarea capacităţilor guvernului de a formula politici publice coerente, realiste, direcţionate 
spre reforme, care să facă faţă provocărilor actuale ale Republicii Moldova  

- promovarea principiilor transparenţei şi responsabilităţii în toate instituţiile publice  
- încurajarea autorităţilor publice locale şi centrale de a stabili un dialog deschis cu cetăţenii şi 

societatea civilă  
- stimularea participării alegătorilor în procesul electoral şi asigurarea unei opţiuni de vot bine 

informate şi conştiente  
 
Granturi: 
Promovarea bunei guvernări prin analiză şi prognoză economică independentă  
Implementator:  Centrul Analitic Independent “Expert - Grup” 
Director de proiect: Valeriu Prohniţchi 
Sumar: Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea guvernării şi politicii economice în 
Moldova, oferind societăţii politice şi civile analize economice actualizate, relevante, profesionale şi 
imparţiale, şi prognozând dezvoltarea a 15 ramuri ale economiei naţionale. Scopul este realizat prin 
promovarea celor mai bune soluţii de politici la problemele sociale şi economice prin intermediul unui 
dialog dintre actorii guvernamentali şi societali bazat pe evidenţe analitice şi date statistice. Proiectul 
a contribuit la realizarea următoarelor obiective ale PAPBG: avansarea cunoştinţelor în domeniul 
politicilor economice şi sociale, transformarea modalităţilor de luare a deciziilor într-un proces 
transparent în Republica Moldova; stimularea unui dialog calitativ dintre actorii sectorului 
guvernamental şi cel al societăţii civile. Durata proiectului - 12 luni, până în iunie 2011.  
Bugetul proiectului: 39 882 dolari SUA 
 
Baza de date "Fair Play" (Joc onest) 
Implementator: Centrul de analiză şi prevenire a corupţiei 
Director de proiect: Galina Bostan  
Sumar: În cadrul proiectului va fi creată o bază de date accesibilă on-line, care va cuprinde 
documente oficiale, inclusiv declaraţii pe venit, declaraţii privind conflictul de interese, cu scopul de a 
crea profilul funcţionarilor publici, al autorităţilor din cadrul guvernului, al parlamentului şi al sistemului 
judiciar. Obiectivul funcţionării acestei baze de date este de a supraveghea activitatea funcţionarilor 
publici, de a-i responsabiliza pentru acţiunile întreprinse şi imaginea lor publică. Proiectul asigură 
accesul la informaţia de interes public şi contribuie la punerea eficientă în aplicare a unui număr de 
legi în domeniul combaterii corupţiei: Legea cu privire la conflictul de interese; Legea privind 
declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat; Legea privind partidele politice 
şi Codul electoral, etc. Totodată, proiectul va susţine activitatea ONG-lor de ramură şi a jurnaliştilor 
care vor monitoriza activitatea demnitarilor cu funcţii înalte în stat. Lansarea bazei de date este 
programată pentru luna aprilie 2011.  
Bugetul proiectului: 42 310 dolari SUA 
 
Proiecte operaţionale: 
“Verificarea listelor electorale on-line!” 
Ţinând cont de importanţa ambelor campanii electorale din 2010, PAPBG a continuat implementarea 
acestui proiect în parteneriat cu Primăria mun. Chişinău, urmărind creşterea numărului de participanţi 
în procesul electoral. Aplicaţia electronică, creată în 2009 şi disponibilă on-line pe pagina web a 
primăriei mun. Chişinău, le-a dat posibilitate locuitorilor capitalei să verifice dacă numele lor au fost 
incluse în listele electorale de bază, numărul persoanelor cu drept de vot, având aceeaşi viză de 
reşedinţă, precum şi adresa secţiei de votare. Prin intermediul aceleaşi aplicaţii electronice, cetăţenii 
au putut sesiza autorităţile despre erorile care au fost depistate. Pe parcursul celor două campanii 
electorale, programul de verificare on-line a listelor electorale a înregistrat un număr mare de 
vizitatori, în baza lui fiind făcute 924 corectări în listele electorale. Astfel, proiectul a contribuit la 
dezvoltarea capacităţilor autorităţilor locale de a presta servicii publice mai eficiente şi într-o manieră 
mai transparentă. De asemenea, proiectul a sporit gradul de transparenţă în procesul electoral şi a 
încurajat participarea civică la nivel local. Proiectul în cauză a fost apreciat de către Comisia 
Electorală Centrală şi de către autorităţile din Chişinău.  
Bugetul proiectului: 10 164 dolari SUA 
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Barometrul de Opinie Publică  
Este unul dintre cele mai cunoscute sondaje de opinie publică din Moldova, care a obţinut încrederea 
societăţii pe parcursul mai multor ani. Sondajele de opinie publică efectuate se referă la un spectru 
larg de subiecte, precum prognozele electorale şi politice, impactul crizei economice şi influenţa 
acesteia asupra situaţiei economice în general, cele mai vizualizate canale TV şi cele mai de 
încredere instituţii, sursele de informare de bază, frecvenţa lecturărilor şi numărul de cărţi citite de 
către intervievaţi, etc. În anul 2010, două ediţii ale Barometrului de Opinie Publică au fost publicate şi 
prezentate publicului larg. Bugetul proiectului: 26 943 dolari SUA 
 
Evaluarea Reformei Administraţiei Publice Centrale  
În luna mai 2010 a fost prezentat primul raport independent de monitorizare a implementării reformei 
APC, lansat de Program în anul 2008. Raportul a fost elaborat de 12 experţi independenţi şi a evaluat 
implementarea reformei în primii patru ani (2006 – 2009). Acesta a fost prezentat ca o analiză 
alternativă a rapoartelor scrise de guvern, din perspectiva unei viziuni obiective şi critice asupra 
acţiunilor întreprinse în aceşti patru ani şi a subliniat lacunele serioase depistate în procesul de 
implementare a reformei, formulând, totodată, recomandări pentru îmbunătăţire. Ţinând cont de 
importanţa acestei reforme, în luna septembrie 2010, Programul a lansat al doilea Raport de 
Monitorizare a Reformei APC, care a evaluat progresul înregistrat în perioada octombrie 2009 – 
noiembrie 2010. Un grup de cinci experţi a fost selectat în luna octombrie pentru a scrie acest raport, 
fiind coordonat de către un ONG local. Din cauza campaniei electorale din toamnă, durata proiectului 
a fost extinsă, raportul final urmând a fi prezentat în luna martie 2011.  
Bugetul proiectului: 44 873 dolari SUA 
 
Asistenţă tehnică şi expertiză pentru autorităţile locale, etapa IV  
Este cea de-a patra etapă a acestui proiect care a urmărit îmbunătăţirea capacităţilor autorităţilor 
publice de a presta servicii publice mai calitative. Prin urmare, aprox. 60 de beneficiari, reprezentanţi 
ai primăriei mun. Chişinău şi ai preturilor de sector au urmat diverse cursuri de instruire, precum: 
antrenarea abilităţilor de lucru la calculator, curs juridic în patru domenii (Contenciosul Administrativ, 
Codul Muncii, Codul procedurilor contravenţionale, Legea privind transparenţa în procesul decizional), 
tehnici de secretariat, curs de limbă engleză. Din cauza campaniilor electorale desfăşurate în toamnă 
nu a fost posibilă finalizarea tuturor cursurilor de instruire, prin urmare unele vor continua în decursul 
primei jumătăţi a anului 2011.  
Bugetul proiectului: 7 075 dolari SUA 
 
Proiecte mixte: 
 
“Cunoaşte-ţi candidatul!” 
Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat (ICPC) a fost creată în noiembrie 2008 de către 7 
ONG-uri importante din Republica Moldova: Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a 
Accesului la Informaţie ”Access-info”, Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, Asociaţia 
Presei Independente, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, Centrul pentru Investigaţii 
Jurnalistice, Centrul pentru Jurnalism Independent şi Fundaţia Soros-Moldova. Scopul acestei 
iniţiative a fost de a sensibiliza publicul despre importanţa unui vot al alegătorului bine informat şi de a 
spori gradul de responsabilitate a partidelor politice faţă de electorat. Activitatea de bază a proiectului 
a constituit-o investigaţiile asupra concurenţilor electorali ai principalelor partide politice, pentru a 
urmări dacă aceşti candidaţi îndeplinesc cele şapte criterii de integritate stabilite de către ICPC. În 
anul 2010, în contextul campaniei electorale a alegerilor parlamentare din luna noiembrie, un grup de 
jurnalişti specializaţi pe investigaţii a monitorizat cca 200 de candidaţi înscrişi în listele electorale ale 
partidelor pentru mandatul de deputat. Lista a fost întocmită în baza perspectivelor electorale ale 
partidelor politice înscrise în cursă. Versiunea finală a acestei liste a fost verificată de către un grup de 
jurişti, 3 referenţi şi de către membrii ICPC. În paralel cu această activitate, ICPC a organizat o 
campanie media. Conform planificărilor iniţiale, au fost imprimate 200,000 de broşuri “Cunoaşte-ţi 
candidatul!”, enumerând 30 de candidaţi electorali care nu au îndeplinit cele şapte criterii de 
integritate. 150,000 exemplare în limba română şi 50,000 în limba rusă urmau să fie distribuite după 
conferinţa de presă, care anunţa rezultatele procesului de monitorizare. Cu toate acestea, distribuirea 
în întregime a acestor broşuri nu a fost posibilă, deoarece ICPC a fost atacată în instanţă de câţiva 
candidaţi, iar ca măsură asiguratorie a fost aplicat sechestru pe întregul lot de broşuri. Astfel, doar 
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22,300 de broşuri din întregul lot au fost distribuite până la primirea încheierilor judecătoreşti 
menţionate anterior. Membrii ICPC au atacat această decizie, iar la moment cazurile se soluţionează.  
Bugetul proiectului: 80 671 dolari SUA 
 
 
Vizită de studiu la Agenţia pentru Politici Economice din Tbilisi, Georgia   
Vizita de studiu a cinci reprezentanţi ai primăriei mun. Chişinău şi ai Consiliului Local la Agenţia 
pentru Politici Economice din or. Tbilisi a urmărit stabilirea unui schimb de experienţă pentru a facilita 
crearea Agenţiei Municipale de Dezvoltare în mun. Chişinău. Crearea acestei Agenţii este prevăzută 
în Planul de Acţiuni Anti-criză şi Relansare Economică 2010-2012 al primăriei mun. Chişinău, elaborat 
cu susţinerea PAPBG în cadrul proiectului PNUD “Dezvoltarea Municipiului Chişinău” şi aprobat de 
către Consiliul municipal la 23 septembrie 2010. Membrii delegaţiei din Moldova au avut o serie de 
întrevederi cu oficialii din Tbilisi - primarul, membrii Consiliului municipal, reprezentanţii Ministerului 
Economiei, angajaţii Agenţiei pentru Politici Economice din Tbilisi. În urma acestei vizite de studiu, 
participanţii au acumulat mai multă experienţă în vederea implementării măsurilor enumerate în 
Planul de Acţiuni Anti-criză şi Relansare Economică, menţionat anterior.  
Bugetul proiectului: 6 890 dolari SUA 
 
Parteneriate cu alţi donatori: 
 
Dezvoltarea Municipiului Chişinău  
În anul 2008, PAPBG a decis să se alăture eforturilor PNUD la implementarea proiectului 
„Dezvoltarea Municipiului Chişinău”. Având în vedere că proiectul a fost finanţat în mare măsură de 
către PNUD, PAPBG a semnat un Acord Cost-Share (de partajare a costurilor), transferând partea sa 
de finanţare în gestionarea PNUD-ului. În anul 2010, PAPBG a susţinut elaborarea Planului de Acţiuni 
pentru dezvoltarea instituţională a mun. Chişinău şi extinderea sistemului “E-document management" 
(sistem electronic de administrare a documentelor), implementat în cadrul Primăriei mun. Chişinău la 
nivelul celor cinci preturi de sector.  
Bugetul proiectului: 39 171 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea Subprogramului 1: 297,979 dolari SUA 
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SUBPROGRAM 2: FINANŢE PUBLICE TRANSPARENTE 
 
Obiective: 
 

- îmbunătăţirea gestionării finanţelor publice şi creşterea nivelului de transparenţă în acest 
domeniu 

- fortificarea capacităţilor societăţii civile de a monitoriza activităţile autorităţilor publice în 
domeniul finanţelor publice  

 
Granturi:  
 
Investigarea transparenţei şi eficienţei economice a utilizării fondurilor Campaniei Naţionale de 
Asigurări Medicale şi ale Fondurilor Ecologice  
Implementator: Centrul Analitic Independent “Expert-Grup”  
Director de proiect: Valeriu Prohniţchi 
Sumar: Proiectul îşi propune elaborarea a două studii comprehensive privind investigarea eficienţei 
economice şi transparenţei financiare în utilizarea fondurilor publice în două domenii importante: 
protecţia sănătăţii (având în vedere Compania Naţională de Asigurări în Medicină) şi protecţia 
mediului (Fondul Ecologic Naţional şi fondurile locale). Scopul proiectului este de a informa publicul 
larg şi comunitatea decidenţilor de politici despre rezultatele analizei şi de a formula recomandări 
pentru îmbunătăţirea funcţionării celor două sisteme. Cercetările au început în luna decembrie 2010, 
iar publicarea şi prezentarea studiilor va avea loc în luna iunie 2011.  
Bugetul proiectului: 47 546 dolari SUA 
 
Monitorizarea activităţilor autorităţilor publice locale 
Proiectul a fost elaborat cu scopul de a fortifica capacitatea societăţii civile să monitorizeze activităţile 
autorităţilor locale; de a creşte nivelul de transparenţă în gestionarea finanţelor publice şi de a stimula 
participarea societăţii civile în procesul de luare a deciziilor pentru bugetul local. 
Pe parcursul anului 2010 au fost implementate cu succes patru granturi oferite la sfârşitul anului 2009 
(pentru mai multe detalii vedeţi raportul din 2009). Excepţie a fost proiectul din Căuşeni, unde 
ostilitatea autorităţilor locale de a coopera a creat impedimentele serioase echipei de implementare a 
proiectului, afectând activităţile acestuia. În celelalte cazuri, Programul s-a bucurat de o reacţie 
pozitivă din partea ONG-lor, a comunităţii, a mass mediei implicate în proiect, precum şi din partea 
unor autorităţi locale. În urma activităţilor implementate, rapoartele prezentate de către beneficiari au 
demonstrat interesul sporit al cetăţenilor pentru subiecte ce ţin de administrarea bugetelor şi au 
constatat un grad sporit de transparenţă şi disponibilitate a autorităţilor locale, cu excepţia proiectului 
din Căuşeni. Unul din proiectele de succes, în mare măsură datorită implicării mass-media în 
monitorizarea activităţilor şi graţie unui component de advocacy bine elaborat, a fost proiectul “Cere 
Socoteală pentru Banii Publici”, implementat de către Asociaţia Presei Independente. Pentru anul 
2011, PAPBG a decis să continue susţinerea acestei iniţiative. 
 
Monitorizarea şi controlul utilizării banilor publici la Chişinău şi Bălţi  
Implementator: Asociaţia Presei Independente   
Director de proiect: Petru Macovei  
Sumar: Formatul proiectului a fost revăzut cu scopul de a spori impactul şi vizibilitatea, iar sloganul 
“Cere Socoteală pentru Banii Publici” a fost păstrat. Proiectul va fi implementat pe parcursul anului 
2011, iar activităţile de monitorizare a bugetelor se vor axa pe municipiile Chişinău şi Bălţi, deoarece 
în aceste localităţi sunt concentrate cele mai mari resurse şi operaţiuni financiare. Din echipele de 
monitorizare vor face parte reprezentanţi ai mass-media locale, ai ONG-lor, precum şi cetăţeni activi, 
care vor fi instruiţi  cu privire la tehnicile de monitorizare a bugetelor. Un rol important îl va avea 
componenta advocacy, care cuprinde o reflectare periodică a campaniei în sursele media (ziare 
locale, difuzare la radio şi canale TV), precum şi filmarea unui documentar despre activităţile 
proiectului, inclusiv constatări şi recomandări.  
Bugetul proiectului: 59 925 dolari SUA 
 
Chişinăul juridic on-line: Acces Deschis la Documentele Publice  
Implementator: Biblioteca Publică de Drept  
Director de proiect: Mariana Harjevschi 
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Sumar: Proiectul îşi propune crearea unei baze de date publice care va oferi acces la toate deciziile şi 
documentele normative emise de către autorităţile publice locale ale municipiului Chişinău, începând 
cu anul 1991. Până acum nu a existat o altă bază de date de acest gen, care să fie uşor accesibilă 
pentru utilizatori şi să includă un număr impunător de documente normative, iar crearea ei va facilita 
accesul locuitorilor din Chişinău la informaţia oficială. Documentele care nu sunt disponibile în 
variantă electronică vor fi scanate şi introduse în această bază de date. Proiectul oferă o sursă 
informaţională pentru cetăţeni privind procesul decizional şi, astfel, va îmbunătăţi cunoştinţele 
locuitorilor mun. Chişinău despre procedurile juridice, făcând procesul decizional mai transparent. 
Lansarea oficială a bazei de date este planificată pentru luna martie 2011.   
Bugetul proiectului: 24 645 dolari SUA 
 
Proiecte mixte:  
 
Monitorizarea Bugetului Public 
Proiectul a urmărit îmbunătăţirea cunoştinţelor societăţii civile privind gestionarea bugetelor şi 
monitorizarea activităţii guvernului la utilizarea banilor publici. Activităţile de pregătire au început în 
anul 2008, când un grup de experţi a fost instruit în utilizarea tehnicilor de monitorizare şi advocacy. 
Totodată, în anul 2009, a fost elaborat un Ghid al Procesului Bugetar al Republicii Moldova, pentru a 
fi folosit de către jurnalişti şi reprezentanţii ONG-lor care urmăresc administrarea finanţelor publice, 
precum şi de instituţiile academice şi publicul larg. Au fost selectate trei ONG-uri pentru a monitoriza 
trei sectoare diferite ale bugetului public, după cum urmează: 
- Investigarea transparenţei şi eficienţei economice a utilizării Fondului rutier al Republicii Moldova  
Implementator: Centrul Analitic Independent “Expert-Grup”  
- Eficienţa bugetelor publice în domeniile sociale în RM  
Implementator: Centrul de Asistenţă pentru Autorităţile Publice   
- Monitorizarea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei  
Implementator: Fundaţia pentru Cercetări Sociale şi Economice CASE Moldova 
Toate cele trei studii au fost publicate şi prezentate partenerilor interesaţi către luna septembrie 2010.  
Bugetul operaţional pentru publicarea şi prezentarea studiilor: 2 507 dolari SUA 
 
 
Total cheltuieli pentru realizarea Subprogramului 2: 134 623 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru administrarea programului: 17 089 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea Programului Administraţie Publică şi Buna Guvernare: 449 691 
dolari SUA 
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PROGRAMUL DE DREPT 
 
Viziune:  
Programul promovează reformele juridice bazate pe respectarea drepturilor omului, responsabilitatea 
juridică, incluziunea socială şi buna guvernare. 
 
Context: 
Anul 2010 s-a dovedit a fi unul foarte dificil pentru Republica Moldova. Deschiderea şi dorinţa 
actualului Guvern de a schimba lucrurile oferă oamenilor noi oportunităţi, dar şi provocări. După opt 
ani de guvernare autoritară, noul guvern a arătat un mod calitativ diferit de guvernare, a creat 
perspective şi a sporit implicarea societăţii civile în chestiuni de interes public. Lansarea unor noi 
posturi TV şi radio, precum şi reforma treptată a televiziunii şi radioului naţional oferă oportunităţi 
considerabile de sporire a transparenţei în ţară. Acest nou context politic şi social creează posibilităţi 
pentru consolidarea scrutinului public asupra activităţii guvernului şi a sistemului de justiţie, protecţia 
efectivă a drepturilor omului şi promovarea accesului la informaţie.  
 
În acelaşi timp, cetăţenii Republicii Moldova au fost antrenaţi de două ori în alegeri parlamentare pe 
parcursul anului 2009, au participat la un referendum naţional şi la alegeri parlamentare în 2010. 
Toate aceste campanii electorale au fost însoţite de discursuri în sprijinul democraţiei, supremaţiei 
legii şi drepturilor omului. În aceste condiţii, ne putem confrunta cu riscul oboselii de discursuri şi o 
dezamăgire generală în reformele promise. Rezultatele reformelor se lasă aşteptate pentru că 
Republica Moldova suferă grav din cauza corupţiei, a lipsei cronice de resurse financiare şi umane 
adecvate. Această situaţie este deosebit de vizibilă în domeniul justiţiei. Pe de o parte, nivelul de 
încredere a societăţii în justiţie şi organele de ocrotire a normelor de drept este extrem de scăzut. Pe 
de altă parte, oamenii nu fac legătură între capacitatea lor de a-şi cunoaşte şi proteja drepturile şi 
situaţia precară în care se află. Prin urmare, e nevoie de a aborda această lipsă a înţelegerii de către 
populaţie a beneficiilor democraţiei şi a drepturilor fundamentale. Acest lucru poate fi realizat, printre 
altele, prin promovarea şi asigurarea accesului efectiv la justiţie şi abilitarea juridică a populaţiei.  
 
Senzaţia generală de impunitate, în condiţiile în care cei ce se fac vinovaţi de maltratarea persoanelor 
în aprilie 2009 încă n-au fost traşi la răspundere, a dus la sporirea nivelului, şi aşa ridicat, de frică a 
populaţiei şi lipsă de securitate personală atunci când se confruntă cu organele de drept. Acest lucru 
a determinat continuarea activităţilor programului în direcţia monitorizării cauzelor penale iniţiate 
împotriva celor ce şi-au depăşit atribuţiile de serviciu în aprilie 2009 şi revizuirii sistemului existent de 
măsurare a performanţelor protagoniştilor justiţiei penale. Continuarea eforturilor de apropiere de 
Uniunea Europeană şi, în particular, Dialogul UE-Moldova în domeniul drepturilor omului oferă o 
oportunitate importantă pentru promovarea propunerilor concrete de reforme în domeniile justiţiei şi 
drepturilor omului, în special a celor bazate pe monitorizare profesionistă şi cercetare. 
 
Obiective specifice:  

- consolidarea capacităţii societăţii civile de monitorizare şi implementare a drepturilor omului, 
de utilizare a rezultatelor monitorizărilor pentru promovarea politicilor şi practicilor 
guvernamentale şi a organelor de drept în conformitate cu valorile acceptate de respectare a 
drepturilor omului; 

- consolidarea capacităţii guvernului de a elabora politici juridice adecvate principiilor 
respectării drepturilor omului şi bunei guvernări; 

- dezvoltarea adecvată a justiţiei şi altor instituţii care asigură şi facilitează accesul egal şi al 
tuturor la justiţie; 

- dezvoltarea capacităţii, consolidarea efortului şi încurajarea organizaţiilor neguvernamentale 
precum şi a cetăţenilor să facă uz efectiv de lege pentru promovarea şi protecţia interesului 
public, asigurarea monitorizării efective a actului de guvernare, a proceselor decizionale şi 
transparenţei.  

 
În anul 2010, Programul de Drept a continuat să aplice strategiile şi instrumentele de care dispune 
pentru a aborda trei domenii prioritare de activitate: accesul la justiţie, eficientizarea justiţiei penale şi 
monitorizarea drepturilor omului.  
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În aceste domenii, Programul a obţinut următoarele rezultate:  
- CNAJ şi oficiile sale teritoriale au devenit capabile să evalueze adecvat necesităţile în 

domeniu şi să adopte politici şi strategii corespunzătoare; 
- avocaţii publici şi-au îmbunătăţit aptitudinile de reprezentare holistică şi litigare strategică; 
- a fost creată o reţea de parajurişti care să acorde servicii juridice şi sociale primare la nivel de 

comunitate; 
- persoanele defavorizate din comunităţi şi-au îmbogăţit cunoştinţele despre drepturile omului 

şi au început să participe mai activ la viaţa publică; 
- au fost elaboraţi noi indicatori de măsurare a performanţelor poliţieneşti; 
- a fost identificat gradul de frică şi siguranţă personală a populaţiei, precum şi evaluată 

percepţia populaţiei despre infracţiuni şi protagoniştii justiţiei penale în cadrul primului studiu 
de victimizare la nivel naţional (victimization survey); 

- au fost evaluate necesităţile judecătorilor de instrucţie şi elaborate recomandări de 
îmbunătăţire a calităţii activităţii acestora; 

- a fost creată o reţea de organizaţii şi activişti din domeniul drepturilor omului instruiţi în 
domeniul tehnicilor de  monitorizare, documentare profesionistă, raportare şi advocacy. 

 
Director de program: Victor MUNTEANU, e-mail: vmunteanu@soros.md 
Manager financiar: Marcel VARMARI, e-mail: mvarmari@soros.md 
Coordonator : Iurie CUZA, e-mail: icuza@soros.md  
Coordonator: Diana MARIAN, e-mail: dmarian@soros.md  
Coordonator: Radu DANII, e-mail: rdanii@soros.md 
Asistent de program: Tatiana DANILESCU, e-mail: tdanilescu@soros.md 
 
Lista de abrevieri: 
CNJGS   Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat 
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SUBPROGRAMUL 1: ACCESUL LA JUSTIŢIE  
Obiectiv: Susţinerea Guvernului în reformarea sistemului de asistenţă juridică garantată de stat, 
ajustarea acestuia la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului, asigurarea transferului 
de bune practici şi diversificarea sistemului. 
 
Proiect Operaţional: 
 
Promovarea unui sistem durabil de asistenţă juridică garantată de stat în Republica Moldova 
Rezumat: Proiectul are scopul de consolidare a sistemului de asistenţă juridică garantată de stat 
pentru ca acesta să poată furniza servicii juridice mai accesibile, calitative şi consiliere juridică pentru 
categorii defavorizate ale populaţiei. Proiectul se axează pe consolidarea capacităţii Consiliului 
Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat de a înţelege, analiza şi măsura necesităţile 
asistenţei juridice garantate de stat şi de a pleda eficient pentru resurse şi politici guvernamentale 
adecvate. Proiectul acordă asistenţă Biroului de Avocaţi Publici Chişinău în pilotarea de noi strategii 
de apărare, aplicând metodologia litigiului strategic şi a reprezentării holistice. Acesta pledează pentru 
modificarea Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat şi a politicilor corespunzătoare în 
vederea consolidării independenţei şi a capacităţii administrative a Consiliului Naţional pentru 
Asistenţă Juridică Garantată de Stat. 
Perioada de implementare: 24 luni: decembrie 2009 – decembrie 2011 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 41 992 dolari SUA 
 
Granturi în cadrul proiectului: 
 
Diversificarea metodelor de asistenţă juridică garantată de stat şi promovarea standardelor de 
calitate pilotate de către avocaţii publici    
Implementator: Biroul Asociat de Avocaţi „Avocaţii Publici” 
Director de proiect: Igor CIOBANU  
Rezumat: Biroul Asociat de Avocaţi „Avocaţii Publici” a continuat acordarea serviciilor  de asistenţă 
juridică calificată pe cauze penale persoanelor reţinute, învinuite, condamnate sau inculpaţilor care 
nu-şi permit să-şi angajeze un avocat privat.  
În 2010, Biroul de Avocaţi Publici: 

- a elaborat şi testat standardele minime de calitate în acordarea asistenţei juridice garantate 
de stat; 

- a pilotat  metoda reprezentării holistice pe cel puţin patru cazuri şi s-a ocupat de litigii cu 
caracter strategic (cinci cauze), care relevă probleme sistemice ale justiţiei penale; 

- a organizat două mese rotunde cu reprezentanţii sistemului de justiţie penală, pentru a 
discuta problemele sistemice identificate. 

Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 125 200 dolari SUA 
  
Consolidarea capacităţilor Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat 
Implementator: Oficiul Teritorial Chişinău al CNAJGS 
Director de proiect: Lilian DARII   
Rezumat: Scopul proiectului este de a consolida capacităţile funcţionale şi manageriale ale CNAJGS 
şi Oficiilor sale teritoriale în vederea gestionării şi instituţionalizării unui sistem cost-eficient, accesibil 
şi nediscriminatoriu de asistenţă juridică garantată de stat. La începutul anului 2010, CNAJGS a 
elaborat şi adoptat Strategia de dezvoltare a sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de 
stat pentru anii 2010-2012 şi Planul detaliat de activitate pe anul 2010. Membrii CNAJGS, 
coordonatorii şi consultanţii CNAJGS au participat la ateliere de instruire în domeniul comunicării, 
mecanismelor de advocacy în vederea promovării noului sistem de asistenţă juridică garantată de stat 
şi să asigure că guvernul depune eforturile necesare pentru a-l menţine accesibil şi non-
discriminatoriu.  
 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 84 800 dolari SUA 
 
Suport financiar pentru efectuarea vizitei de studiu la cele mai importante instituţii ale 
sistemului de asistenţă juridică garantată de stat din Africa de Sud, în perioada 6 - 14 februarie 
Beneficiari: Igor CIOBANU, Nadejda HRIPTIEVSCHI, Mihai LUPU, Ion PĂDURARU, Gheorghe 
SUSARENCO, Victor ZAHARIA, Vadim PISTRINCIUC, Iurie CUZA, Marcel VARMARI, Victor 
MUNTEANU 
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Rezumat: Proiectul a avut scopul de a spori accesul la justiţie a grupurilor de populaţie social 
vulnerabile din Republica Moldova prin transfer de cunoştinţe şi promovarea unui proces incluziv de 
elaborare a politicilor în domeniul asistenţei juridice garantate de stat. Scopul proiectului este de a 
facilita accesul reprezentanţilor societăţii civile în politica şi practicile statului  de abilitare şi asistenţă 
juridică a celor mai marginalizate categorii de populaţie, urmând experienţa unică a Africii de Sud. 
 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 11 484 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: 263 476 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 2: JUSTIŢIA PENALĂ 
 
Obiective:  

- crearea şi promovarea unui nou sistem de indicatori de performanţă pentru instituţiile din 
domeniul justiţiei penale;  

- crearea unui sistem şi unor mecanisme de monitorizare continuă şi profesională a 
performanţelor sistemului de justiţie penală;  

- efectuarea periodică a studiilor de victimizare; 
- monitorizarea respectării drepturilor omului la etapa pre-judiciară a procesului penal şi 

aplicării arestului ca măsură preventivă. 
 
Proiect Operaţional: 
 
Un sistem de justiţie penală raţional şi echitabil pentru toţi oamenii din Moldova 
Rezumat: Proiectul a fost gândit să sporească încrederea în justiţia penală moldovenească şi să 
contribuie la asigurarea unui proces penal echitabil prin crearea condiţiilor necesare pentru 
dezvoltarea de politici penale raţionale, cu accente corespunzătoare şi demult datorate drepturilor 
omului.   
Pe parcursul anului 2010 au fost implementate următoarele activităţi:  

- a fost efectuat un sondaj privind nivelul de victimizare a populaţiei; 
- au fost elaborate şi lansate Raportul analitic asupra victimizării şi Studiul sociologic: Nivelul 

de victimizare a populaţiei în Republica Moldova;  
- a fost elaborată Cercetarea privind etapa pre-judiciară a procesului penal.  

 
Publicaţii în cadrul proiectului: 
 
Raport analitic asupra victimizării 
Rezumat: Acest raport prezintă rezultatele şi concluziile sondajului privind nivelul de victimizare a 
populaţiei efectuat în martie – aprilie 2010 în Republica Moldova. Scopul studiului este de a contribui 
la acoperirea golului existent între statisticile penale oficiale şi cele reale.  
Principalele obiective ale cercetării sunt: 

- să se înţeleagă percepţiile cu privire la infracţionalitate; 
- să se înţeleagă percepţiile cu privire la siguranţa personală şi performanţa instituţiilor 

implicate; 
- să se înţeleagă gradul de victimizare a populaţiei; 
- să măsoare rata cu privire la raportarea către poliţie a infracţiunilor şi piedicile la aceasta; 
- să înţeleagă măsurile care trebuie luate de populaţie pentru a se proteja de infracţiuni, 

precum şi impactul acestor măsuri; 
- să dezvolte recomandări practice, care să îmbunătăţească încrederea în funcţionarea 

sistemului de justiţie penală.  
Studiul a fost elaborat de experta internaţională Jean REDPATH, asistată de echipa programului de 
drept al FSM. 
 
Studiul sociologic: Nivelul de victimizare a populaţiei în Republica Moldova 
Rezumat: „Studiul sociologic: Nivelul de victimizare a populaţiei în Republica Moldova” prezintă 
rezultatele sondajului privind nivelul de victimizare a populaţiei, efectuat în martie – aprilie 2010 în 
Republica Moldova, din punct de vedere sociologic. Studiul a fost elaborat de experta naţională 
Ludmila MALCOCI, asistată de Grupul analitic din domeniul justiţiei penale al Fundaţiei Soros – 
Moldova. 
 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 144 150 dolari SUA 
 
Grant: 
 
Suport financiar pentru efectuarea vizitei de studiu în Londra, Marea Britanie, în perioada 16 - 
21 aprilie 
Beneficiari: Nadejda HRIPTIEVSCHI, Vasile ROTARU, Mihaela VIDAICU, Olimpia GRIBINCEA, 
Victor ZAHARIA, Radu DANII, Marcel VARMARI, Victor MUNTEANU 

http://www.soros.md/docs/report2005/ro/18_program_drept_5.htm
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Rezumat: Vizita de studiu a avut drept scop consolidarea capacităţilor organizaţionale şi de advocacy 
ale Grupului analitic în domeniul justiţiei penale în vederea schimbării politicilor statului, îmbunătăţirea 
legislaţiei şi promovării drepturilor omului în ceea ce priveşte justiţia penală, urmând experienţa 
internaţională. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 8 099 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: 152 249 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 3: DEZVOLTAREA SISTEMULUI JUDICIAR 
Obiectiv: conştientizarea lacunelor sistemice în înfăptuirea justiţiei care duc la încălcările frecvente ale 
dreptului la libertate şi la un proces echitabil. 
 
Proiect Operaţional: 
 
Evaluarea necesităţilor judecătorilor de instrucţie din Republica Moldova 
Rezumat: Acest proiect a fost implementat în colaborare cu Fundaţia Germană pentru Cooperare 
Juridică Internaţională (IRZ) şi a avut drept scop evaluarea necesităţilor instituţiei judecătorului de 
instrucţie din Republica Moldova. În vederea atingerii scopului, a fost angajat un expert din Germania. 
Acesta a consultat surse juridice şi documente relevante, a avut întâlniri cu magistraţii, reprezentanţii 
Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Justiţiei şi ai Procuraturii Generale. În baza analizei 
informaţiei colectate, expertul a elaborat un raport. Acest raport conţine recomandări detaliate, atât 
pentru sistemul de justiţie, cât şi pentru guvern, în ceea ce priveşte modul de îmbunătăţire a 
respectării dreptului la libertate şi la un proces echitabil atunci când sunt aplicate măsurile preventive, 
inclusiv arestul. 
 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 5 377 dolari SUA 
 
Granturi: 
 
Suport financiar pentru efectuarea vizitei de lucru în Bonn, Germania, în perioada 08-11 
noiembrie 
Beneficiari:  Vladimir GROSU, Dina ROTARCIUC, Radu DANII, Victor MUNTEANU 
Rezumat: Vizita de lucru a avut drept scop finalizarea raportului de evaluarea a necesitaţilor 
judecătorilor de instrucţie din Moldova, cu participarea şi contribuţia experţilor din Republica Moldova. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 1 693 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: 7 070 dolari SUA 
 
  

http://www.soros.md/docs/report2005/ro/18_program_drept_5.htm
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SUBPROGRAMUL 4: MONITORIZAREA DREPTURILOR OMULUI 
 
Obiective: sporirea capacităţilor şi abilităţilor activiştilor din domeniul drepturilor omului în vederea 
monitorizării şi raportării respectării şi încălcării drepturilor omului într-o manieră comprehensivă, 
multidimensională şi analitică. 
 
Grant: 
 
Monitorizarea înfăptuirii justiţiei pe cauzele legate de evenimentele din 7 aprilie 2009 
Implementator: Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova    
Director de proiect: Vanu JEREGHI 
Rezumat: Proiectul îşi propune să contribuie la demontarea mecanismului existent de protecţie a 
torţionarilor şi a impunităţii lor prin monitorizarea actului de justiţie şi antrenarea intoleranţei sociale. 
IDOM va monitoriza şedinţele de judecată pe cauzele legate de evenimentele din 7 Aprilie, 2009, va 
întreprinde acţiuni care să ducă la demascarea schemelor de asigurare a impunităţii, va depune 
eforturi pentru antrenarea scrutinului şi a intoleranţei sociale. 
Perioada de implementare: 1 ianuarie 2011 – 31 octombrie 2011 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 39 800 dolari SUA 
 
Proiecte Operaţionale: 
 
Consolidarea capacităţilor activiştilor din domeniul drepturilor omului în scopul promovării 
eficiente a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în Moldova 
Rezumat: Proiectul are scopul de a consolida capacităţile unui grup de activişti-cheie din domeniul 
drepturilor omului din Moldova, capabili să elaboreze rapoarte şi note informative de înaltă calitate în 
domeniul drepturilor omului, precum şi să întreprindă acţiuni de promovare (în special advocacy) a 
schimbărilor necesare în acest domeniu. În 2010, au fost selectaţi doi mentori şi 13 cercetătorii-
bursieri, fiind organizat primul curs de instruire pentru aceştia. În funcţie de interesele şi competenţele 
fiecărui cercetător-bursier, au fost elaborate planuri de dezvoltare profesională pentru fiecare activist. 
Perioada de implementare: 1 iunie 2010 – 30 noiembrie 2011 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 38 202 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: 78 002 dolari SUA 
 
  

http://www.soros.md/docs/report2005/ro/18_program_drept_5.htm
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ALTE PROIECTE 
 
Programe implementate cu suportul financiar al HRGGP/OSJI 
 
Dezvoltarea relaţiilor dintre instituţiile noi de asistenţă juridică garantată de stat, factorii de 
decizie din domeniul justiţiei şi avocaţii publici din Bulgaria, Georgia, Lituania, Moldova, 
Mongolia şi Ucraina  
Rezumat: Scopul proiectului este crearea unei reţele formată deopotrivă din indivizi şi organizaţii, care 
pe parcursul ultimilor 5 ani au fost implicaţi în reformele sistemelor de asistenţă juridică garantată de 
stat din Bulgaria, Georgia, Lituania, Moldova, Mongolia şi Ucraina, cu susţinerea Fundaţiilor pentru o 
Societate Deschisă şi în parteneriat cu Iniţiativa Juridică a Societăţii Deschise. În 2010, a avut loc cea 
de-a doua întâlnire LARN în Tbilisi, Georgia, la 16-17 septembrie, 2010. În cadrul întâlnirii au fost 
discutate standardele asistenţei juridice garantate de stat şi mecanismele de asigurare a calităţii 
asistenţei juridice garantate de stat din diferite state (Marea Britanie, Olanda, Statele Unite ale 
Americii), precum şi experienţele preluate din aceste ţări în statele membre LARN. De asemenea, în 
2010 a fost lansat site-ul www.legalaidreform.org.   
Durata proiectului: 1 iunie 2009 – 31 mai 2011. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 6 315 dolari SUA 
 
Grant în cadrul proiectului: 
 
Suport financiar pentru participarea delegaţiei din Moldova la cea de-a doua şedinţă a reţelei 
pentru asistenţă juridică (LARN). Tbilisi, Georgia, 16-18 septembrie   
Beneficiari: Lilian DARII, Nadejda HRIPTIEVSCHI, Veronica MIHAILOV, Ludmila SPÎNU, Victor 
ZAHARIA, Victor MUNTEANU 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 3 847 dolari SUA 
 
Granturi: 
 
Suport financiar pentru participarea d-rei Nadejda HRIPTIEVSCHI la discuţiile privind accesul 
la justiţie şi asistenţa juridică garantată de stat în Moldova în cadrul şedinţei Sub-bordului OSI 
pentru Justiţie şi Drepturile Omului din 16 aprilie, Budapesta, Ungaria 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 1 600 dolari SUA 
 
Suport financiar pentru participarea d-rei Nadejda HRIPTIEVSCHI la întâlnirea ONG-urilor în 
vederea creării unui organ de coordonare şi a unei reţele a societăţii civile, care va spori 
schimbul de informaţie, accesul la produse intelectuale şi va permite consolidarea activităţilor 
de advocacy şi litigare, Londra, Marea Britanie, 29 – 30 aprilie  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 1 225 dolari SUA 
 
Suport financiar pentru participarea d-rei Nadejda HRIPTIEVSCHI la Expoziţia Globala Sud - 
Sud pentru Dezvoltare, Geneva, Elveţia, în perioada 22-26 noiembrie 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 1 357 dolari SUA 
 
Total cheltuieli HRGGP/OSJI: 14 343 dolari SUA 
 
Programe implementate cu suportul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare 
Internaţională (Sida) 
 
Asigurarea participării publice în procesul de luare a deciziilor şi accesul efectiv la informaţie 
Implementator: Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie “Acces-
info”  Director de proiect: Vasile SPINEI 
Rezumat: Primul an al proiectului a fost dedicat abordării următoarelor lacune: lipsa de cunoştinţe şi 
abilităţi de implicare a publicului în procese decizionale şi lipsa de încredere între autorităţile publice 
şi populaţie. Centrul "Acces-Info" a desfăşurat activităţi menite să ilustreze, în baza exemplelor "vii" şi 
transferului de cunoştinţe, beneficiul implicării publicului în procesul de luare a deciziilor. 
Proiectul a avut o colaborare de succes cu Guvernul. Experţii Centrului "Acces-info" au luat parte la 
realizarea mai multor regulamente şi a unui set de recomandări, care au fost luate în considerare la 
elaborarea Planului de acţiuni a Guvernului "Integrarea Europeană: libertate, democraţie, bunăstare". 

http://www.legalaidreform.org/
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Centrul desfăşoară activităţi de monitorizare şi de intervievare, cu scopul de a analiza atitudinea 
autorităţilor publice în ceea ce priveşte cererile de acces la informaţii. Rezultatele cercetărilor 
efectuate pe parcursul anului şi recomandările elaborate au fost discutate în cadrul Conferinţei Anuale 
Naţionale pentru acces la informaţie şi vor servi drept bază comparativă pentru raportul final de 
monitorizare pentru anul 2011. 
Durata proiectului: 01 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2011 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 139 306 dolari SUA 
 
Abilitarea juridică a comunităţilor rurale prin intermediul unei reţele de parajurişti comunitari   
Rezumat: În primul an, proiectul a reuşit să creeze o reţea de 30 parajurişti comunitari formată din 14 
asistenţi sociali şi 16 reprezentanţi ai comunităţilor rurale. Experţii din cadrul proiectului au elaborat 
două manuale: “Îndrumar juridic elementar pentru cetăţeni” şi “Ghid metodologic pentru parajurişti”. 
Manualele sunt unice în Moldova, fiind adaptate la necesităţile parajuriştilor şi a beneficiarilor 
acestora. Sunt scrise într-un limbaj simplu pentru a demistifica problemele juridice complexe şi de a le 
face accesibile şi relevante pentru comunităţile rurale. 
După două săptămâni de training, parajuriştii au mers în satele lor şi oferă în mod curent asistenţă 
juridică primară, mediază conflicte şi instruiesc membrii comunităţii să cunoască şi să ceară 
respectarea drepturilor lor. Acest know-how este perfecţionat în mod constant pentru a-l transmite 
autorităţilor şi a asigura durabilitatea reţelei. Parajuriştii furnizează şi informează regulat echipa 
proiectului despre necesităţile juridice actuale ale categoriilor defavorizate ale populaţiei. Acest lucru 
ajută experţii proiectului în adaptarea continuă a conţinutului sesiunilor de instruire şi va fi de o 
importanţă deosebită la modificarea manualelor parajuriştilor. 
Proiectul a stabilit un parteneriat solid cu cei mai importanţi factori de decizie din ţară, iar unii dintre 
aceştia au delegat reprezentanţi în grupul de lucru al proiectului: Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, CNAJGS şi autorităţile publice locale din comunităţile pilotate. Grupul de 
lucru al proiectului asigură implicarea permanentă a autorităţilor, contribuie la durabilitatea acestuia şi 
lucrează îndeaproape atât cu parajuriştii, precum şi cu experţii din cadrul proiectului.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 250 000 dolari SUA 
 
Cheltuieli administrative SIDA: 5 441 dolari SUA 
 
Total cheltuieli SIDA: 394 747 dolari SUA 
 
Cheltuieli administrative ale Programului de Drept: 41 441 dolari SUA 
Total cheltuieli pentru realizarea Programului de Drept: 945 888 dolari SUA 
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PROGRAMUL SOCIETATE CIVILĂ 
 
Viziune: O societate deschisă şi democratică în care sunt respectate principiile egalităţii şi 
participarea echilibrată a femeilor în procesul de buna guvernare. 
 
Obiective: 

- Promovarea valorilor şi practicilor democratice care stau la baza respectării principiilor 
egalităţii şi diversităţii; 

- Consolidarea bunei guvernări la nivel local prin abilitarea femeilor de a participa în procesul 
de luare a deciziilor şi de a contribui la dezvoltarea comunităţii; 

- Consolidarea capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale prin îmbunătăţirea abilităţilor de 
utilizare eficientă a metodelor şi tehnicilor de advocacy. 

 
Context: 
Programul Societate Civilă (PSC) s-a focusat în anul 2010 pe continuarea activităţilor ce ar avea drept 
premisă promovarea principiilor şi valorilor privind nediscriminarea, atât prin intermediul organizaţiilor 
neguvernamentale ce împărtăşesc aceleaşi interese, precum şi prin gestionarea directă a unor 
proiecte operaţionale. Începând cu luna decembrie 2009, programul SC a demarat proiectul 
„Încurajarea şi abilitarea femeilor în vederea participării active în viaţa comunităţii”, finanţat de Agenţia 
Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională, pentru perioada 4 decembrie 2010 – 31 
ianuarie 2012. Acest proiect îşi propune să contribuie la consolidarea bunei guvernări la nivel local 
prin abilitarea femeilor din localităţile rurale de a se implica activ în procesul decizional şi în viaţa 
comunităţii. 
 
În contextul prevenirii şi combaterii fenomenului discriminării, a fost demarat, în parteneriat cu Coaliţia 
Anti-discriminare din România, un program de training pentru 20 de reprezentanţi ai organizaţiilor 
neguvernamentale active în domeniul promovării drepturilor omului. Scopul programului este de a 
oferi participanţilor cunoştinţe privind criteriile, tipurile de discriminare şi alte noţiuni conexe, limite şi 
pârghii esenţiale pentru activitatea de promovare şi combatere a discriminării, precum şi de a le 
dezvolta abilităţi de elaborare a unui plan de advocacy. Pentru a determina percepţia populaţiei vizavi 
de fenomenul discriminării, programul a elaborat un studiu sociologic care identifică categoriile de 
persoane percepute ca cele mai frecvente victime ale discriminării, contextele sociale în care are loc 
discriminarea, distanţa socială dintre respondenţi şi grupurile de persoane discriminate, experienţele 
personale ale respondenţilor în domeniul discriminării. Complementar acestor activităţi, a fost lansat 
un proiect operaţional destinat să monitorizeze modalităţile de mediatizare a diferitor grupuri sociale 
în cadrul  a cinci posturi de televiziune, din perspectiva respectării drepturilor omului şi prevenirii 
discriminării. 
 
În primul an de implementare a proiectului „Încurajarea şi abilitarea femeilor în vederea participării 
active în viaţa comunităţii” au fost realizate două programe de dezvoltare a capacităţilor în domeniul 
abilitării femeilor pentru reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale din mediul rural, desfăşurate 
în parteneriat cu Institutul Român de Training din România. În urma programelor de formare de care 
au beneficiat 42 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din 23 de regiuni ale ţării, au fost 
lansate două concursuri deschise de granturi şi finanţate 10 proiecte prin intermediul cărora peste 
250 de femei din localităţile rurale urmează a fi încurajate să se implice în procesul de luare a 
deciziilor la nivel local. 
În contextul sporirii capacităţilor de lider a unor grupuri de femei din localităţile rurale, au fost 
organizate şi desfăşurate, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, două ediţii ale 
programului de dezvoltare în liderism, de care au beneficiat 44 de femei. Participantelor li s-au oferit 
cunoştinţe şi dezvoltat abilităţile practice în domeniul liderismului civic, politic şi identificării de soluţii 
pentru problemele din comunitate. Pentru a verifica competenţele beneficiarilor în aplicarea practică a 
deprinderilor învăţate, programul SC a lansat un concurs de granturi mici, în urma căruia au fost 
finanţate alte 10 iniţiative comunitare. 
 
Directoare de program: Elena LEŞAN, e-mail: elesan@soros.md 
Asistentă de program: Natalia CAMBURIAN, e-mail: ncamburian@soros.md 
Coordonatoare de proiect: Victoria VOROŞCIUC, e-mail: vvorosciuc@soros.md  
 
 

mailto:elesan@soros.md
mailto:ncamburian@soros.md
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Lista de acronime: 
 
FSM   Fundaţia Soros-Moldova 
ONG   Organizaţii neguvernamentale 
PSC   Programul Societate Civilă 
Sida   Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională 
IRT   Institutul Român de Training 
CPD   Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” 
APL   Autorităţile Publice Locale 
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SUBPROGRAMUL 1: CAMPANII DE SENSIBILIZARE ŞI ADVOCACY ÎMPOTRIVA 
DISCRIMINĂRII 
 
În cadrul acestei componente, programul Societate Civilă şi-a propus să susţină implementarea 
activităţilor ce vor avea scopul implicării organizaţiilor neguvernamentale în combaterea fenomenului 
discriminării prin desfăşurarea campaniilor de sensibilizare şi monitorizare a cazurilor de discriminare.  
 
Proiecte operaţionale: 
 
Evaluarea capacităţilor şi necesităţilor organizaţiilor neguvernamentale care activează în 
domeniul combaterii fenomenului discriminării 
A fost efectuată o evaluare privind capacităţile şi necesităţile de dezvoltare a 11 organizaţii 
neguvernamentale active în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului discriminării, care vor fi 
invitate în calitate de parteneri în realizarea activităţilor programului Societate Civilă, pe parcursul 
anului 2011. Evaluarea a fost efectuată de către un consultant din România cu experienţă relevantă 
în domeniul drepturilor omului şi al combaterii discriminării. În baza rezultatelor evaluării a fost 
dezvoltat un program pentru consolidarea capacităţilor organizaţiilor active în domeniul promovării 
principiilor nediscriminatorii şi diversităţii. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 18 730 dolari SUA 
 
Program de training „Tehnici de instruire pentru promovarea drepturilor omului în domeniul 
combaterii discriminării” 
Programul Societate Civilă în parteneriat cu Coaliţia Anti-discriminare din România vor organiza şi 
desfăşura un program de instruire în domeniul anti-discriminare, destinat reprezentanţilor 
organizaţiilor neguvernamentale din Republica Moldova, care sunt active în domeniul promovării 
drepturilor omului. Programul de instruire va fi constituit din trei module, a câte patru zile fiecare, după 
cum urmează: 

− Modulul I : Discriminarea – criterii, tipuri de discriminare şi alte noţiuni conexe; 
− Modulul II: Advocacy în domeniul combaterii discriminării – cunoştinţe şi abilităţi necesare 

elaborării unui plan de advocacy; 
− Modulul III: Limite şi pârghii esenţiale pentru activitatea de promovare şi combatere a 

discriminării. 
Cele trei module de instruire vor oferi participanţilor posibilitatea de a înţelege conceptul de 
discriminare şi de a se familiariza cu metodele şi tehnicile de combatere a acestui fenomen. Pe 
parcursul desfăşurării programului, fiecare din cei 20 de participanţi va lucra la o temă de 
acasă/concept relevant domeniului de activitate al organizaţiei reprezentate, fiind asistat de către 
trainerii care urmează să livreze programul de instruire şi de experţi specializaţi în domenii relevante, 
activi în organizaţii membre ale Coaliţiei Anti-discriminare. Pe parcursul anului 2011, Programul SC va 
desfăşura un concurs de granturi pentru proiecte ce ţin de prevenirea şi combaterea discriminării, 
astfel participanţii vor avea posibilitatea să dezvolte conceptele sub formă de proiecte şi să le 
înainteze spre finanţare către Fundaţie. După finalizarea programului, Programul SC va organiza 
pentru participanţii la instruire o vizită de schimb de experienţă în România. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 2 518 dolari SUA 
 
Elaborarea recomandărilor privind îmbunătăţirea proiectului de lege privind prevenirea şi 
combaterea discriminării 
La începutul lunii septembrie, Ministerul Justiţiei a supus consultărilor publice proiectul de lege privind 
prevenirea şi combaterea discriminării. În acest sens, a fost contractat un consultat din România, 
expert în cadrul Reţelei de Experţi Independenţi ai Comisiei Europene pe tematica Nediscriminării, 
care a elaborat un memoriu de analiză a proiectului de lege privind prevenirea şi combaterea 
discriminării, expediat ulterior către Ministerul Justiţiei. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 1 452 dolari SUA 
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Studiu sociologic privind percepţia populaţiei din Republica Moldova asupra fenomenului 
discriminării  
Scopul sondajului a fost de a depista percepţia socială asupra discriminării şi de a identifica formele 
de manifestare a acestui fenomen. În acest sens, au fost desfăşurate următoarele activităţi: realizarea 
unui studiu Delphi care a permis stabilirea categoriilor şi indicatorilor de bază pentru sondaj; 
efectuarea sondajului de opinie reprezentativ privind fenomenul discriminării în Republica Moldova; 
desfăşurarea a trei focus-grupuri în vederea discutării rezultatelor sondajului; elaborarea raportului 
analitic al sondajului, care include propuneri şi recomandări pentru actorii vizaţi. Studiul sociologic, 
efectuat în premieră în Republica Moldova, identifică categoriile de persoane percepute drept cele 
mai frecvente victime ale discriminării, contextele sociale în care are loc discriminarea, distanţa 
socială dintre respondenţi şi grupurile de persoane discriminate, experienţele personale ale 
respondenţilor în domeniul discriminării. Rezultatele cercetării relevă faptul că discriminarea şi 
marginalizarea anumitor grupuri de persoane sunt un fenomen real în Republica Moldova, care ia 
amploare în ultimii ani. În conformitate cu opiniile populaţiei şi ale experţilor, implicaţi în această 
cercetare, cele mai discriminate grupuri sociale sunt persoanele cu dizabilităţi mentale şi fizice, 
persoanele cu venit mic, persoanele HIV pozitive, persoanele de orientare homosexuală, persoanele 
de etnie romă şi femeile. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 28 302 dolari SUA 
 
Monitorizarea mediatizării diferitor grupuri sociale în mass-media 
Programul Societate Civilă a planificat efectuarea unei cercetări în vederea studierii modalităţilor de 
mediatizare de către posturile de televiziune a următoarelor categorii de persoane: persoane cu 
dizabilităţi, romi, persoane sărace, femei, homosexuali, persoane HIV pozitive, din punct de vedere al 
respectării drepturilor omului şi prevenirii discriminării. Obiectivele acestei cercetări sunt următoarele: 

− Analiza frecvenţei materialelor despre grupurile socio-demografice menţionate 
− Analiza temelor şi subiectelor asociate cu grupurile socio-demografice menţionate comparativ 

cu temele şi subiectele asociate cu grupurile majoritare 
− Analiza imaginii şi rolurilor grupurilor socio-demografice promovate de posturile de televiziune 

(vârstă, nivel de educaţie, statut ocupaţional, poziţie socială etc.) comparativ cu grupurile 
majoritare. 

Proiectul a fost iniţiat la sfârşitul anului 2010, iar implementarea acestuia va avea loc pe parcursul 
anului 2011. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 38 dolari SUA 
 
Total cheltuieli Subprogram 1: 51 040 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 2: CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR ONG ÎN ADVOCACY 
 
Proiect operaţional: 
 
În luna noiembrie, a fost organizat un program de instruire în domeniul advocacy, a cărui beneficiari 
au fost  reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din Moldova.  
Programul de instruire a fost realizat în parteneriat cu Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”. În urma 
unui concurs deschis, mediatizat pe larg, au fost selectaţi 20 de reprezentanţi ai organizaţiilor 
neguvernamentale locale şi naţionale, active în diferite domenii. Programul de instruire a fost format 
din două module: 

- Modulul I „Advocacy. Metode şi tehnici de advocacy. Procesul de politici publice.” 8 - 11 
noiembrie 2010 

- Modulul II: „Elaborarea şi desfăşurarea unei campanii de advocacy. Monitorizarea instituţiilor 
publice.” 21 - 24 noiembrie 2010 

Activităţile de instruire au avut obiectivul să transmită participanţilor cunoştinţe teoretice şi practice 
despre procesul de advocacy şi lobby, metode şi tehnici de advocacy; utilizarea reţelelor sociale în 
calitate de instrumente de advocacy; ciclul de politici publice etc. 
 
Total cheltuieli Subprogram 2: 17 911 dolari SUA  
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SUBPROGRAMUL 3: ÎNCURAJAREA ŞI ABILITAREA FEMEILOR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII 
ACTIVE ÎN VIAŢA COMUNITĂŢII 
 
Proiectul „Încurajarea şi abilitarea femeilor în vederea participării active în viaţa comunităţii” este 
implementat cu susţinerea financiară a Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare 
Internaţională (Sida), în perioada 4 decembrie 2010- 31 ianuarie 2012. Proiectul îşi propune să 
contribuie la consolidarea bunei guvernări la nivel local, prin încurajarea şi dezvoltarea abilităţilor 
femeilor din localităţile rurale de a se implica în iniţiativele comunitare şi de a participa în procesul 
decizional. Obiectivele acestui proiect sunt realizate în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale 
a căror agendă include promovarea egalităţii de gen, precum şi direct prin intermediul unor grupuri de 
femei din localităţile rurale cu abilităţi de liderism.  
 
Proiecte operaţionale: 
 
Program de training pentru reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul 
promovării şi abilitării femeilor, ediţia I.  
În perioada mai-octombrie 2010 au fost desfăşurate două programe de instruire în domeniul abilitării 
femeilor, a căror beneficiari au fost reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale din diferite localităţi 
ale Republicii Moldova. Programele de instruire au fost realizate în parteneriat cu Institutul Român de 
Training din România. 
 
Participanţii la instruire au fost selectaţi în baza următoarelor criterii: motivaţia de participare în cadrul 
programului, experienţa precedentă în domeniul egalităţii de gen şi abilitării femeilor, intenţia de a 
desfăşura activităţi în domeniul abilitării femeilor, de a se implica în procesul decizional. 
Reprezentarea geografică a participanţilor în cadrul programelor de instruire a inclus 23 de regiuni: 
Căuşeni – 2, Drochia – 3, Bălţi – 4, Hînceşti – 3, Călăraşi – 1, Leova – 1, Cantemir – 1, Străşeni – 2, 
Ialoveni – 2, Soroca – 3, Făleşti – 1, Nisporeni – 1, Floreşti – 2, Glodeni – 1, Ungheni – 2, municipiul 
Chişinău – 4, Cahul – 2, Dubăsari – 1, Edineţ - 1, Ocniţa – 1, Teleneşti – 2, Rezina -1, Basarabeasca 
– 1. 
 
Beneficiarii programului de formare, 42 la număr, au însuşit pe parcursul a celor opt zile de instruire 
elemente cheie privind egalitatea de gen, cadrul legislativ din Republica Moldova în domeniul gender, 
promovarea egalităţii de gen în domeniul social, economic şi politic, participarea femeilor în procesul 
de luare a deciziilor, advocacy şi lobby, tehnici de mobilizarea a femeilor de a se implica în viaţa 
comunităţii, etc.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 42 534 dolari SUA 
 
Programul de dezvoltare în liderism pentru femeile din localităţile rurale, ediţia I 
 
Programul de dezvoltare în liderism a fost destinat femeilor din localităţile rurale, interesate de a se 
implica în procesul decizional din comunitate şi a fost constituit din două etape: un program de 
instruire şi implementarea unei iniţiative în comunitate (finanţată în cadrul unui concurs de granturi 
mici desfăşurat de către Fundaţie şi destinat doar participantelor la programul de instruire).  
 
În perioada iunie - iulie, a fost organizat primul program de instruire în liderism ale cărui beneficiare au 
fost 22 de femei din localităţile rurale. Profilul participantelor a fost următorul: femei cu aptitudini de 
lider, care activează în localităţile rurale ale ţării şi intenţionează să candideze în alegerile locale din 
2011 sau să se implice activ în viaţa comunităţii, inclusiv în procesul decizional; femei cu interes sporit 
în realizări profesionale şi dorinţa de a forma parteneriate cu alte femei din ţară în promovarea 
liderismului; motivaţia de participare şi disponibilitate de timp. 
 
Programul de instruire a fost desfăşurat în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” şi a 
fost format din două module: 

- Modulul I „Dezvoltarea capacităţilor de liderism comunitar şi politic” 
- Modulul II: „Promovarea schimbării la nivelul comunităţii”  

Primul modul a fost axat pe cunoştinţe teoretice şi practice despre principiile liderismului, consolidarea 
dezvoltării personale, elementele esenţiale ale eficienţei unei echipe, aspecte de comunicare şi 
negociere inerente, etc.  
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Al doilea modul a acoperit temele legate de tipologia şi mobilizarea constituenţilor, elaborarea 
strategiilor de promovare a schimbării la nivel instituţional şi comunitar, determinarea nevoilor 
comunităţii, tehnicile de identificare a problemelor comunitare şi a resurselor de soluţionare a 
problemei şi evaluarea gradului de participare a populaţiei, precum şi scrierea şi redactarea unei 
cereri de finanţare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 16 273 dolari SUA 
 
Atelier pentru beneficiarii primului program de instruire în liderism 
Atelierul „Şanse egale în procesul electoral”, desfăşurat în perioada 10-11 decembrie 2010, a 
constituit o activitate adiţională, organizată ca urmare a analizei necesităţilor de învăţare a 
participantelor din prima promoţie a programului de liderism. Agenda evenimentului a inclus elemente 
cheie ce ţin de procesul de candidare în cadrul alegerilor local şi stabilirea etapelor de dezvoltare 
profesională a participantelor pentru anul 2011. 
Prin urmare, a fost efectuat un transfer de cunoştinţe teoretice şi practice, necesare pentru 
consolidarea capacităţilor personale ale femeilor lidere din zonele rurale în scopul participării cu 
succes în cadrul alegerilor locale din 2011. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 2 461 dolari SUA 
 
Program de dezvoltare în liderism pentru femeile din localităţile rurale, ediţia II 
În lunile noiembrie 2010 – ianuarie 2011, a fost organizată cea de-a doua ediţie a programului de 
dezvoltare în liderism, de pe urma căreia au beneficiat 22 de femei cu capacităţi de lidere din 
localităţile rurale ale Republicii Moldova. Programul de instruire a fost format din trei module şi a fost 
realizat în parteneriat cu CPD, după cum urmează: 

- Modul I: Dezvoltarea capacităţilor de liderism civic (13-14 noiembrie, 2010) 
- Modul II: Dezvoltarea capacităţilor de liderism politic (3-5 decembrie, 2010) 
- Modulul III: Elaborarea şi managementul proiectelor (20-23 ianuarie, 2011) 

 
În cadrul primului modul, participantele au aflat despre practicile cheie de leadership de succes. 
Pentru tema de acasă, fiecare participantă a trebuit să identifice, o femeie lideră în comunitate şi să 
examineze munca ei. În cadrul modulului doi participantele au fost familiarizate cu domeniul de conducere 
politică a femeilor. Modulul a avut scopul de a informa şi încuraja femeile să se implice în etapele vieţii 
politice şi civice. O altă aplicaţie practică, realizată timp de o lună, a constat în efectuarea unei analize 
detaliate de gen în contextul politic al comunităţii. Participantele au analizat situaţia din perspectivă de gen, 
cu referire la alegerile locale din 2007. În cadrul modulului trei, participantele au dobândit competenţe şi 
cunoştinţe în procesul de elaborare a propunerilor de proiect, folosind metoda LFA. Propunerile urmează a 
fi prezentate în cadrul competiţiei de granturi mici organizate de FSM. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 10 762 dolari SUA 
 
Program de granturi mici destinat participantelor în cadrul programului de dezvoltare în 
liderism 
 
Concursul de granturi mici a fost lansat de către Programul SC în perioada iunie–iulie, 2010, şi a fost 
orientat spre beneficiarele programului de instruire în liderism, ediţia I. Scopul concursului a fost de a oferi 
participantelor posibilitatea de a aplica în comunitate cunoştinţele şi abilităţile obţinute pe parcursul celor 
opt zile de instruire. Limita de finanţare pentru fiecare iniţiativă a constituit - 1 000 dolari SUA.  
 
Să îmbinăm utilul cu plăcutul 
Implementatoare: Rodica BUZILĂ (s.Oxentea, r. Dubăsari) 
Rezumat: Proiectul a fost implementat în gimnaziul din satul Oxentea, raionul Dubăsari şi a avut drept 
scop promovarea egalităţii de gen prin intermediul desfăşurării unui curs de artă culinară destinat unui 
grup de 11 băieţi şi 14 fete. Cabinetul de educaţie tehnologică în care s-au desfăşurat activităţile de 
bază a fost dotat cu utilaj pentru prepararea bucatelor.  
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 1 000 dolari SUA 
 
Vârsta de aur la maxim o dezvoltăm 
Implementatoare: Maia FILIPENCO (s.Doroţcaia, r.Dubăsari) 
Rezumat: Scopul proiectului a constat în prevenirea delincvenţei juvenile din satul Doroţcaia, raionul 
Dubăsari, prin educarea elevilor despre modalităţile eficiente de petrecere a timpului liber, care ar 
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conduce la un comportament mai civilizat. Un grup de tineri, cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani, din 
familii social vulnerabile, au avut oportunitatea să viziteze locurile istorice din Orhei, mănăstirea Hîncu 
şi un cinematograf din oraşul Chişinău. Au fost organizate întâlniri cu părinţii şi personalul şcolii, un 
eveniment cultural de Crăciun în care băieţii şi-au demonstrat abilităţile lor în împletirea sarmalelor, 
demonstrând astfel membrilor din comunitate că stereotipurile de acest gen pot fi învinse. Tinerii 
implicaţi în proiect au creat un program de întâlniri similare pentru viitor şi vor încerca să atragă 
părinţii. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 1 000 dolari SUA 
 
Eficientizarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţii administraţiei publice locale a 
satului Ştefăneşti, raionul Ştefan-Vodă 
Implementatoare: Ersilia QATRAWI (s.Stefăneşti, r. ștefan-Vodă) 
Rezumat: Proiectul s-a axat pe promovarea transparenţei în cadrul procesului de luare a deciziilor la 
nivel de autorităţi publice locale. Reprezentanţii APL, precum şi cetăţenii din comunitate, au beneficiat 
de un seminar cu tema „Transparenţa în procesul de luare a deciziilor"; a fost elaborată pagina web a 
localităţii Ştefăneşti; a fost elaborat regulamentul privind transparenţa decizională; a fost instalat un 
panou informativ în faţa primăriei, care oferă accesul cetăţenilor la deciziile luate de către autorităţile 
locale. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 1 000 dolari SUA 
 
Implicare pentru o bună guvernare  
Implementatoare: Rodica MOCANU (s.Opaci, r.Căuşeni) 
Rezumat: Proiectul are ca scop creşterea gradului de conştientizare şi participare a cetăţenilor din 
satul Opaci în procesul decizional şi asigurarea transparenţei autorităţii publice locale. Un grup de 21 
de femei vor deprinde, în cadrul unui program de instruire, abilităţi de conducere şi mobilizare a 
cetăţenilor în soluţionarea unor probleme din comunitate. Va fi elaborat regulamentul privind 
transparenţa în luarea deciziilor, iar la final organizată o masă rotundă, în cadrul căreia se va discuta 
eficienţa regulamentului în a face transparentă activitatea primăriei Opaci. Prin urmare, va fi elaborat 
un buletin informativ care va oferi membrilor comunităţii ştiri despre activităţile şi deciziile luate în 
cadrul consiliului local. Pentru un acces mai liber al populaţiei la informaţiile din cadrul primăriei, vor fi 
instalate mai multe panouri informative. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 1 000 dolari SUA 
 
Femeile - promotoare ale dezvoltării umane 
Implementatoare: Maria JOSANU (s. Chetrosu, r. Drochia) 
Rezumat: Proiectul a urmărit implicarea femeilor în viaţa socială şi politică a satului Chetrosu. 26 de 
mame au beneficiat de o serie de sesiuni de instruire cu privire la modalităţile de abordare a nevoilor 
copiilor, activităţi de dezvoltare personală, drepturile şi responsabilităţile mamei, alimentaţie 
sănătoasă şi un stil de viaţă sănătos, şi altele. Grupul de mame implicat în proiect au creat „Senatului 
tinerei mame”, care se întruneşte regulat. În cadrul proiectului au fost procurate cărţi privind abilitarea 
femeilor şi dezvoltarea personală a acestora. Tinerele mame au organizat un eveniment de colectare 
a fondurilor la care au participat membrii comunităţii. Banii colectaţi au fost investiţi în activităţile 
viitoare ale Senatului. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 993 dolari SUA 
 
Utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne - oportunităţi de instruire, cunoaştere şi 
dezvoltare personală 
Implementatoare: Ecaterina MOCANU (s. Moleşti, r. Ialoveni) 
Rezumat: Scopul proiectului este de a oferi cunoştinţe în domeniul tehnologiei informaţionale unui 
grup format din 12 femei şi patru bărbaţi. Beneficiarii şi-au creat adrese electronice personale, au 
practicat utilizarea aplicaţiilor video, au învăţat despre utilitatea reţelelor de comunicare on-line, etc.  
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 1 000 dolari SUA 
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Implicarea elevilor din gimnaziu în viaţa comunitara a satului Surchiceni, raionul Căuşeni, prin 
practicarea voluntariatului 
Implementatoare: Maria BURLAC (s. Surchiceni, r.Căuşeni) 
Rezumat: Proiectul a avut drept scop promovarea voluntariatului prin încurajarea elevilor, cadrelor 
didactice şi a părinţilor să participe la diferite activităţi din comunitate. Pentru a reflecta activităţile 
realizate în comunitate, grupul de elevi implicaţi în proiect au elaborat un ziar local, fiind instruiţi în 
prealabil de către o jurnalistă cu experienţă.  
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 1 000 dolari SUA 
 
Ajută să zâmbească un bătrân 
Implementatoare: Liuba IACOVLEV (s. Ochiul Alb, r. Drochia) 
Rezumat: Proiectul şi-a propus crearea unui spaţiu de recreare în cadrul Centrului de odihnă pentru 
persoane în etate din satul Ochiul Alb, raionul Drochia. Beneficiarii centrului, împreună cu alţi membri 
ai comunităţii, au fost mobilizaţi să participe la lucrările de amenajare a centrului, precum şi într-o 
serie de alte activităţi culturale şi informative, având scopul să integreze persoanele în etate în viaţa 
comunităţii. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 1 000 dolari SUA 
 
Promovarea unui mod de viaţă sănătos prin intermediul ciclismului 
Implementatoare: Eugenia IOXA (s.Mîndreşti, r. Telenești) 
Rezumat: Proiectul şi-a propus să promoveze un stil de viaţă sănătos în rândul elevilor din liceul 
teoretic “Dimitrie Cantemir” din satul Mîndreşti, raionul Teleneşti, precum şi a întregii comunităţi. În 
cadrul curriculumului de liceu pentru clasele V-IX au fost incluse lecţii privind regulile de circulaţie, 
inclusiv pentru biciclişti, fiind instalată şi o parcare pentru biciclete în faţa liceului. Un grup de 30 de 
persoane, alcătuit din părinţi, profesori, reprezentanţi APL şi tineri care au împlinit majoratul, a 
participat la velo-maratonul organizat pe ruta Mîndreşti – Teleneşti. În cadrul maratonului, un bărbat şi 
o femeie, câştigători ai competiţiei, au fost premiaţi cu câte o bicicletă. Autoritatea Publică Locală a 
preluat iniţiativa de organizare a velo-maratonului în următorii ani. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 994 dolari SUA 
 
Pregătirea tinerei generaţii de lideri din oraşul Sângerei, pentru a participa în procesul 
decizional  
Implementatoare: Ludmila PROCIUC (or.Sîngerei) 
Rezumat: Peste 20 de tineri au fost instruiţi în cadrul unui program de dezvoltare a abilităţilor de 
liderism şi au asistat la şedinţele consiliului local. Proiectul a sprijinit organizarea unei campanii de 
conştientizare desfăşurate în cadrul comunităţii cu privire la dreptul de participare a tinerilor în viaţa 
civică şi politică. Grupul de tineri a efectuat două vizite de studiu la consiliul local pentru a face 
cunoştinţă cu persoanele împuternicite să ia decizii în comunitate. Beneficiarii proiectului au asistat la 
trei audieri publice şi au primit sfaturi din partea reprezentanţilor administraţiei locale şi liderilor 
partidelor politice cu privire la etapele necesare de a fi parcurse pentru a deveni consilier sau primar. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 1 000 dolari SUA 
 
Granturi în domeniul abilitării femeilor de a se implica în procesul decizional 
 
În perioada iunie-iulie şi octombrie-noiembrie, programul Societate Civilă a desfăşurat două 
concursuri deschise de granturi ale căror scop a fost de a susţine iniţiative care să stimuleze 
participarea femeilor din localităţilor rurale în procesul de luare a deciziilor public şi politic la nivel 
local. Eligibile pentru a participa la aceste concursuri au fost organizaţiile neguvernamentale care 
activau în localităţile din afara mun. Chişinău şi aveau drept prioritate strategică promovarea egalităţii 
de gen. Suma maximă a granturilor acordate a fost 12,400 dolari S.U.A, cu o perioadă de 
implementare care să nu depăşească opt luni. Pe parcursul anului 2010 au fost finanţate 10 granturi 
din această categorie. 
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Şanse egale pentru femei 
Implementator: Asociaţia Obştească „Consult-Nord” (s. Pelinia, r. Drochia) 
Directoare de proiect: Nina BÂNDIU 
Rezumat: Proiectul va contribui la dezvoltarea abilităţilor unui grup de 20 de femei din satul Pelinia de 
a se implica în dezvoltarea comunităţii şi de a participa în procesul de luare a deciziilor. Pe parcursul 
proiectului va fi creat un Club al Femeilor, desfăşurat un program de instruire în domeniul liderism şi 
participare politică, va fi efectuată o vizită de studiu la o organizaţie neguvernamentală din altă 
comunitate, va fi organizată o cafenea publică, unde vor participa femeile de succes din comunitate. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 10 522 dolari SUA 
 
Numai prin implicare vom obţine schimbare 
Implementator: Centrul de asistenţă socială „Casa Speranţelor” (or. Soroca) 
Directoare de proiect: Valentina ONICA 
Rezumat: Proiectul îşi propune să abiliteze un grup de 45 de femei din raionul Soroca în domeniul 
participării active în viaţa comunităţii, cu accent pe procesul decizional. Organizaţia urmează să 
desfăşoare activităţi de informare şi conştientizare în 15 localităţi din raionul Soroca referitor la situaţia 
femeilor din Moldova, să organizeze un program de formare pentru 45 de femei; să desfăşoare patru 
dezbateri televizate şi să organizeze un Forum al Femeilor, cu participarea tuturor actorilor din 
domeniu. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 7 967 dolari SUA 
 
Prin greutăţi spre un viitor mai luminos 
Implementator: Organizaţia Obştească „Eldorado” (s. Flocoasa, r. Cantemir) 
Directoare de proiect: Diana ICHIM 
Rezumat: Proiectul îşi propune să  consolideze capacităţile de liderism a unui grup de iniţiativă format 
din 20 de femei din comuna Ciobalaccia şi să sensibilizeze comunitatea vizavi de importanţa implicării 
femeilor în viaţa politică. Pentru a realiza aceste obiective va fi creat un grup de iniţiativă format din 
femei, care va beneficia de un program de consolidare a capacităţilor; vor fi desfăşurate mai multe 
activităţi cu participarea întregii comunităţi, precum mese rotunde cu participarea partidelor politice şi 
autorităţilor public locale, concursuri de eseuri pe tematica implicării femeii în procesul decizional, 
expoziţii foto şi altele. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 7 843 dolari SUA 
 
Dezvoltarea şi consolidarea rolului în comunitate a femeilor din regiunea de Sud a Republicii 
Moldova  
Implementator: Asociaţia Obştească Centrul Informaţional Consultativ "Dialog" (or. Ceadîr-Lunga) 
Directoare de proiect: Svetlana CAPANJI 
Rezumat: Scopul proiectului este de a încuraja femeile din r-nul Ceadîr-Lunga să se implice în 
procesele de luare a deciziilor prin intermediul cooperării cu organizaţiile guvernamentale, autorităţi 
publice şi reprezentanţii mass-media. Organizaţia implementatoare va desfăşura ateliere de lucru în 
nouă localităţi din raionul Ceadîr-Lunga, la care grupurile ţintă vor fi informate cu privire la importanţa 
implicării femeilor în procesele decizionale ale comunităţii. Ulterior, vor fi identificate 45 femei dornice 
să candideze la alegerile locale, care vor avea oportunitatea să beneficieze de un program de 
formare în domeniul liderismului civic şi politic. În cadrul proiectului vor fi realizate patru filme 
documentare de scurt metraj despre viaţa şi activitatea femeilor de succes din Găgăuzia, organizate 
dezbateri televizate şi alte activităţi de sensibilizare privind implicarea femeilor. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 10 000 dolari SUA 
 
Participare, strategie - calea spre democraţie 
Implementator: Asociaţia Femeilor de Afaceri (mun.Bălţi) 
Directoare de proiect: Tatiana PUGA 
Rezumat: Proiectul are drept scop îmbunătăţirea bunei guvernări prin creşterea rolului femeilor în 
comunitate, iar beneficiare sunt 45 de femei din raioanele Glodeni, Rîşcani, Făleşti, Drochia şi Bălţi. 
Acestea vor lua parte la un program de instruire ce le va oferi instrumente şi tehnici de influenţare a 
procesului de luare a deciziilor la nivel local. Proiectul va sprijini înfiinţarea unui club de femei care vor 
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participa la şedinţele consiliului local şi vor veni cu propuneri şi recomandări vizând subiectele 
discutate pe agenda consiliului.  
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 10 000 dolari SUA 
 
Femeia în scrutinul electoral 
Implementator: Clubul Femeilor „Golubca" (or. Basarabeasca) 
Directoare de proiect: Raisa VORONIUC 
Rezumat: Proiectul îşi propune să contribuie la creşterea participării în procesul decizional al femeilor 
din raionul Basarabeasca. Grupul ţintă al proiectului va fi constituit din 20 de femei din localităţile 
Abaclia, Sadaclia, Iserlia, Başcalia, Iordanovca, Carabetovca şi oraşul Basarabeasca. Beneficiarele 
vor participa la un program de dezvoltare a capacităţilor în domeniul liderismului politic. În 
conformitate cu acest obiectiv, vor mai fi desfăşurate activităţi de sensibilizare, precum difuzarea unor 
emisiuni televizate ce vor aborda subiectul respectiv, întâlniri cu partidele şi altele. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 9 970 dolari SUA 
 
Oportunităţi de participare pentru femei 
Implementator: Centrul de Resurse pentru Tineret "Dacia" (or. Soroca) 
Directoare de proiect: Stela BABICI 
Rezumat: Proiectul are scopul de a spori reprezentarea femeilor din comunităţile rurale ale raionului 
Soroca în procesul decizional, prin realizarea a două obiective specifice: încurajarea participării 
femeilor la alegerile locale din 2011 şi consolidarea capacităţii de conducere a 30 de femei din 24 de 
comunităţi din raionul Soroca. Proiectul va analiza situaţia privind activitatea femeilor din comunităţile 
vizate în cadrul partidelor, consiliilor locale şi va organiza mai multe întâlniri informale cu diferite 
partide pentru discuţii cu referire la încurajarea femeilor de a se implica în procesele decizionale. Vor 
fi organizate mai multe evenimente, printre care cafeneaua publică "Femeia în politică nu este un 
tabu", un program de liderism politic pentru 30 de femei şi trei dezbateri televizate. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 9 723 dolari SUA 
 
Femeia participă - comunitatea se dezvoltă 
Implementator: Asociaţia Obştească „Copii Aspiră Spre Ideal” (s. Văsieni, r. Ialoveni) 
Directoare de proiect: Nina MIHALACHE 
Rezumat: Proiectul îşi propune să sprijine şi să motiveze femeile de a participa în procesele 
decizionale din satul Văsieni. Beneficiari direcţi ai proiectului vor fi 20 de membri ai comunităţii, care 
vor forma un grup de iniţiativă şi vor fi instruiţi în cadrul unui curs de formare despre egalitatea de gen 
şi includerea acestei dimensiuni în procesul de elaborarea a documentelor publice. Proiectul va 
susţine organizarea şi desfăşurarea unei dezbateri publice privind problematica de gen şi organizarea 
întrunirilor cu reprezentanţii partidelor politice, în vederea discuţiilor pe marginea subiectului de 
sporire a reprezentării femeilor pe listele electorale. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 8 479 dolari SUA 
 
Femeile cu potenţial de lideră se implică în procesul decizional la nivel local 
Implementator: Asociaţia Obştească „Always - together” (s.Dahnovici, r.Hînceşti). 
Directoare de proiect: Stela BUCUR 
Rezumat: Scopul proiectului este încurajarea participării femeilor din raionul Hînceşti în procesele 
decizionale. Asociaţia va dezvolta şi oferi un program de formare pentru un grup de 35 de femei din 
localităţile Stolniceni, Ciuciuleni, Sipoteni, Dahnovici, Drăguşeni şi Bobeica. Programul va fi compus 
din două module şi se va focusa pe promovarea şi încurajarea femeilor să-şi dezvolte abilităţi de 
conducere şi să participe în procesele decizionale la nivel local. O componentă a programului de 
formare va fi aplicarea în practică a abilităţilor formate, prin implementarea iniţiativelor comunitare 
elaborate în cadrul programului de instruire. 
Proiect în derulare 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 9 276 dolari SUA 
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Parteneriat pentru buna guvernare la nivel local 
Implementator: Agenţia “Pro-dezvoltare Rurală” (or.Hînceşti) 
Directoare de proiect: Lidia BEZNITCHI 
Rezumat: Proiectul îşi propune să sporească capacităţile a 45 de femei din mediul rural în luarea 
deciziilor la nivel local. Peste 100 de femei din satele Cărpineni, Lăpuşna şi Pervomaisc vor fi 
informate despre principiile guvernării democratice, participare publică şi drepturile omului. În cadrul 
proiectului, vor fi create trei grupuri locale de iniţiativă, care vor asista la şedinţele consiliului local, 
reprezentând societatea civilă pe diverse domenii de interes. Proiectul va sprijini organizarea unei 
mese rotunde, care va aduna reprezentanţii societăţii civile din Cărpineni, Lăpuşna şi Pervomaisc 
pentru discuţii privind participarea femeilor la viaţa comunităţii.  
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 9 950 dolari SUA 
 
Cheltuieli de administrare a Subprogramului 3: 10 519 dolari SUA 
 
Total cheltuieli Subprogram 3: 186 265 dolari SUA 
 
Alte cheltuieli: -4 110 dolari SUA 
 
Cheltuieli de administrare a programului: 30 262 dolari SUA 
 
Total cheltuieli Programul Societate Civilă: 281 368 dolari SUA 
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FONDUL DE URGENŢĂ 
 
Fondul de Urgenţă este un program internaţional lansat de către George Soros în 2009, în scopul de 
a diminua efectele negative ale crizei economice în Europa Centrală, de Est şi Sud-Est, precum şi 
Asia Centrală. Fondul de Urgenţă este destinat grupurilor vulnerabile afectate de criză. 
 
Comunităţi şcolare în acţiune: crearea condiţiilor pentru persistarea în şcoală a elevilor din 
familiile social-vulnerabile 
Implementator: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA 
Director de proiect: Rima BEZEDE, director executiv 
Rezumat: Proiectul a demarat în 2010 şi va fi implementat pe parcursul a doi ani, având scopul de a 
sprijini şcolile din mediul rural în crearea condiţiilor necesare, pentru ca elevii din familii social-
vulnerabile să frecventeze şcoala şi să-şi păstreze motivaţia pentru învăţare şi dezvoltare personală, 
având în vedere faptul că familiile din care fac parte sunt profund afectate de criză. Proiectul cuprinde 
50 de şcoli, care vor beneficia de un suport substanţial, axat pe două componente: granturile pentru 
ameliorarea situaţiei materiale a copiilor în vederea menţinerii acestora în şcoală, prin donaţii de 
îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite şcolare; sprijinirea activităţilor extra-curriculare din aceste 
şcoli. La activitatea de formare au participat echipele constituite dintr-un manager responsabil de 
activitatea educaţională, diriginte, asistent social din localitate şi un reprezentant al APL. De 
asemenea, proiectul prevede oferirea unor programe de formare pentru profesori, în vederea 
dezvoltării competenţelor profesionale pentru lucrul cu copiii din familiile social-vulnerabile prin 
intermediul unor activităţi extra-curriculare. Proiectul îşi propune formarea şi instruirea a 50 de echipe 
comunitare; elaborarea de către aceste echipe a 50 de propuneri de proiecte, pentru a crea condiţiile 
necesare ca elevii din familiile social-vulnerabile să continue frecventarea şcolii. Totodată, 100 de 
directori-adjuncţi şi diriginţi vor fi instruiţi pentru a oferi consultaţii şi sprijin psihologic copiilor aflaţi în 
dificultate. 
Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Direcţiile Raionale de Învăţământ, 
Tineret şi Sport, autorităţile locale, ONG-urile şi întreaga comunitate. 
Mai multe detalii despre rezultatele proiectului pot fi accesate la următoarea adresă: 
www.prodidactica.md 
Proiect în derulare 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 959 000 dolari SUA 
 
Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei 
Implementator: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) 
Director de proiect: Viorel ALBU 
Rezumat: Proiectul a demarat în anul 2010 şi este prevăzut pentru o perioadă de doi ani, având drept 
scop diminuarea şomajului în rândul tinerilor, migraţiei şi traficului de fiinţe umane, prin crearea de noi 
locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile din care vor face parte absolvenţii orfelinatelor şi 
internatelor, femeile şi copiii în situaţii vulnerabile, precum şi victimele traficului de fiinţe umane. 
Proiectul susţine crearea întreprinderilor, identificarea locurilor de muncă pentru grupul vizat, oferirea 
serviciilor de dezvoltare profesională. Adiţional, sunt susţinute Centrele de reintegrare socială create 
în anii precedenţi de către PNUD, pentru a asigura durabilitatea financiară a acestora. Pe parcursul 
anului 2010, au beneficiat de cursuri de instruire profesională 432 de tineri, au fost angajate în câmpul 
muncii 580 de persoane, au fost asistate 41 de victime ale traficului de fiinţe umane şi 203 victime ale 
violenţei domestice. Prin intermediul parteneriatelor stabilite cu patru agenţi economici şi 3 organizaţii 
neguvernamentale, au fost create 53 de locuri noi de muncă. Mai multe detalii despre rezultatele 
proiectului pot fi accesate la următoarea adresă: 
http://www.undp.md/presscentre/2011/BO/OBTF_Ro_16-12-10.pdf. 
Proiect în derulare 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 800 000 dolari SUA 

  
Burse suplimentare pentru tinerii din familii social-vulnerabile 
Implementator: Centrul de Informaţii Universitare 
Director de proiect: Angela MUŞET 
Rezumat: Proiectul se implementează pe parcursul a trei ani şi îşi propune să susţină tineri din familii 
social vulnerabile, pentru a le facilita accesul la studiile oferite de către instituţiile de învăţământ 
superior. Pe lângă programul de burse, organizaţia implementatoare va desfăşura activităţi de 
informare şi instruire, care vor ajuta tinerii să-şi aleagă viitoarea carieră. Proiectul este implementat în 

http://www.prodidactica.md/
http://www.undp.md/presscentre/2011/BO/OBTF_Ro_16-12-10.pdf
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parteneriat cu instituţiile superioare de învăţământ, organizaţii neguvernamentale şi sectorul privat. În 
urma acestui proiect, 380 de tineri din familii social vulnerabile vor beneficia de burse; 272 persoane 
vor fi instruite pe domenii specifice de dezvoltare profesională; cel puţin 10 organizaţii 
neguvernamentale şi agenţi economici vor beneficia, pe parcursul lunilor de vară, de serviciile 
studenţilor implicaţi în acest proiect. În anul 2010, în urma unui concurs deschis cu participarea a 312 
studenţi din cadrul a 18 instituţii de învăţământ superior, au fost acordate 64 de burse anuale în 
valoare de a câte 1 500 dolari SUA, 106 studenţi au beneficiat de burse anuale în valoare de a câte 1 
000 dolari SUA şi 94 de studenţi au beneficiat de burse anuale în valoare de a câte 560 dolari SUA. 
Lista studenţilor care au beneficiat de burse poate fi accesată la următoarea adresă: 
http://www.eac.md/ro/scholarships/soros/dezavant/index.html 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 659 101 dolari SUA  
 
Sprijin financiar pentru combaterea efectelor inundaţiilor din anul 2010 
Implementator: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) 
Director de proiect: Doina MUNTEANU 
Rezumat: Fundaţia Soros-Moldova a oferit sprijin financiar pentru lucrările de restaurare în două sate 
din Republica Moldova, care au fost grav afectate de inundaţiile din vara anului 2010. Suportul 
financiar a inclus granturi mici pentru dezvoltarea lucrărilor de reconstrucţie şi alte activităţi relevante 
iniţiate de către persoanele din comunitate şi autorităţile publice locale. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 18 990 dolari SUA 
 
Comunitate pentru toţi – Moldova – Finanţare în perioada Crizei Economice Globale 
Implementator: Keystone Human Services International Moldova Association, AO 
Director de proiect: Ludmila MALCOCI 
Rezumat: Proiectul, cu o durată de trei ani, este susţinut de sursele financiare primite din cadrul 
Fondului de Urgenţă creat de George Soros, în vara anului 2009, pentru atenuarea efectelor negative 
ale crizei economice mondiale în Europa Centrală, de Est şi Sud-Est şi Asia Centrală. Proiectul 
susţine edificarea parteneriatelor cu administraţiile publice locale, organizaţiile non-guvernamentale, 
precum şi familii, în vederea incluziunii persoanelor cu dizabilităţi mintale în familiile lor biologice şi în 
comunităţi. Scopul proiectului Comunitate pentru toţi – Moldova – Finanţare în perioada Crizei 
Economice Globale este de a dezvolta serviciile de suport la nivel comunitar, extinderea serviciilor 
existente şi dezvoltarea serviciilor noi, precum: casele comunitare, familii de tip foster, locuinţe 
protejate, echipe mobile, plasament familial pentru persoane adulte cu dizabilităţi mintale. Realizarea 
obiectivelor proiectului este asigurată prin asistenţa acordată persoanelor cu dizabilităţi, precum şi 
prin pilotarea unor servicii comunitare noi, care să satisfacă diverse necesităţi ale persoanelor cu 
dizabilităţi mintale şi ale familiilor/îngrijitorilor acestora. Personalul proiectului activează pe două 
direcţii: dezinstituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi mintale din Internatul pentru băieţi cu 
dizabilităţi mintale severe din Orhei, dar şi în domeniul prevenirii instituţionalizării altor persoane cu 
dizabilităţi mintale. 
Mai multe detalii despre rezultatele proiectului pot fi accesate la următoarele adrese: 
http://khsimoldova.wordpress.com, www.keystone.md. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 2 419 900 dolari SUA 
 
Cheltuieli de administrare a Fondului de Urgenţă: 17 582 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru Fondul de Urgenţă: 4 874 573 dolari SUA 
  

http://www.eac.md/ro/scholarships/soros/dezavant/index.html
http://khsimoldova.wordpress.com/
http://www.keystone.md/
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Declaraţie de cheltuieli realizate în anul 2010 
TOTAL 2010 cheltuieli    

 (in Dolari SUA) % 

   Societate civilă $ 251,107 2.34% 
Est Est: Parteneriat fără frontiere $ 262,470 2.45% 
Initiative Europene $ 208,354 1.94% 
Programul de drept $ 904,447 8.43% 
Administraţie publică şi buna guvernare $ 432,602 4.03% 
Mass-media $ 853,276 7.95% 
Sănătate publică $ 1,944,131 18.12% 
Politici culturale $ 110,394 1.03% 
Programe pentru tineret $ 60,120 0.56% 
Fondul de urgenţă 2009-2011 $ 4,856,991 45.26% 
Cheltuieli administrative $ 846,830 7.89% 
TOTAL $  10,730,722 100% 
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ORGANELE DECIZIONALE ALE FUNDAŢIEI SOROS-MOLDOVA 
 
Senat 
 
Arcadie BARBAROŞIE, director executiv, Institutul de Politici Publice 
 
Gheorghe COJOCARU, director, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, Academia de Ştiinţe a Republicii 
Moldova 
 
Eugen CARPOV, şef al Departamentului Juridic, Komet Group S.A. (până în octombrie 2010) 
 
Liliana VIŢU-EŞANU, director al Departamentului Actualităţi al postului public de televiziune „Moldova 
1” 
 
Otilia BOLOGAN-VIERU, consilier juridic naţional, Programul Antitrafic şi Gender, Misiunea OSCE în 
Moldova 
 
Sorin HADÂRCĂ, lider de echipă la ECORYS/DIFID - „Suport pentru implementarea Strategiei 
Naţionale de Dezvoltare a Republicii Moldova”; Membru fondator al Clubului IDEA  
 
Tamara CĂRĂUŞ, Cercetătoare în filozofie (din octombrie 2010) 
 
Oxana GUŢU, Expert Superior în Politici şi Planificare Strategică, proiectul  Suport DFID pentru 
implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Republicii Moldova (din octombrie 2010) 
 
Juriul pentru Programul Mass-media 
 
Mihail GUZUN, dr., conf. univ., şeful catedrei Jurnalism, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale 
Comunicării, USM 
 
Vasile SPINEI, preşedintele Centrului de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la 
Informaţie “ACCES-INFO”  
 
Georgeta STEPANOV, Conferenţiar universitar, Catedra Jurnalism, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe 
ale Comunicării, USM 
 
Juriul pentru Programul Societate Civilă 
 
Veaceslav PALADE, coordonator asociat programe, PNUD 
 
Stelian RUSU, coordonator, Programul de Granturi Mici, Ambasada SUA  
 
Tatiana TURCHINĂ, psiholog, lector catedra de Psihologie Aplicată, Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei, USM; formator, expert-consultant 
 
Felicia CREŢU, director executiv, Asociaţia pentru Caritate şi Asistenţă Socială „ACASĂ” 
 
Sofia ŞULEANSCHI, director de ţară, Winrock Moldova 
 
Petru CULEAC, Coordonator de programe, Fundaţia Est-Europeană (din octombrie 2010) 
 
Alexandrina IOVIŢĂ, Consilier pentru monitorizare şi evaluare, UNAIDS (din octombrie 2010)  
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Juriul pentru Programul Sănătate Publică  
  
Gabriela IONAŞCU, coordonator pe ţară, UNAIDS Moldova 
 
Silviu DOMENTE, coordonator de program, Program Pregătire şi Răspuns la Dezastre/Sisteme de 
Sănătate, OMS Moldova 
 
Ştefan GHEORGHIŢĂ, prim-vice-director al Centrului Naţional de Medicină Preventivă,  directorul 
Centrului SIDA 
 
Victor BURINSCHI, manager de program, Proiectul TB-SIDA, Unitatea de Coordonare, Implementare 
şi Monitorizare a Proiectelor (UCIMP)  
 
Ala CURTEANU, specialist în perinatologie, şefa secţiei Ştiinţă în Perinatologie, Institutul de Cercetări 
Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii  Mamei şi Copilului  
 
Valeriu CRUDU, Coordonator de program, Centrul de Politici şi Analiză în Sănătate (din februarie 
2010) 
 
Aliona SERBULENCO, Şefa Direcţiei Politici în Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii (din octombrie 
2010) 
 
Juriul pentru programul Administraţie Publică, Buna Guvernare şi Iniţiative Europene 
 
Romanita REVENKO, consultant regional, Departamentul pentru Dezvoltarea  
Sectorului Privat, Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare 
 
Ion OSOIANU, coordonator adjunct de echipă, consultant superior în guvernare locală şi dezvoltare 
regională, Proiectul „Moldova: Cooperare în Dezvoltare Regională”, DFID 
 
Oxana GUŢU, expert superior în Politici şi Planificare Strategică, proiectul  Suport DFID pentru 
implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Republicii Moldova (până în octombrie 2010) 
 
Igor GROSU, expert în participare, Suportul DFID în implementarea Strategiei Naţionale de 
Dezvoltare, Ecorys UK (ECOTEC) 
  
Oleg HÎRBU, manager de proiecte în domeniul finanţelor publice şi suport bugetar, asistent 
macrofinanciar şi finanţe publice, Secţia Operaţiuni, Delegaţia Uniunii Europene în Moldova 
 
Alexei IONAŞCU, coordonator de proiect, Banca Mondială (din noiembrie 2010) 
  
Consiliul de experţi în Programul Est Est: Parteneriat fără Frontiere 
 
Ghenadie IVAŞCENCO, director executiv, Centrul Naţional pentru Aşezări Umane „Habitat Moldova” 
 
Vitalie DOGARU, autor program, Publika TV Ştiri Media Grup Chişinău  
 
Octavian ŢÎCU, Conf. Universitar, Dr. în istorie,  Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale, 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Cercetător coordonator, Institutul de Istorie, Stat şi 
Drept, ASM 
 
Igor CAŞU, conferenţiar, Facultatea de Istorie, USM; cercetător la Institutul de Istorie al AŞM; expert 
în domeniul relaţiilor inter-etnice 
 
Leonidas CRISCIUNAS, consultant, OIM (din martie 2010) 
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COLABORATORII FSM 
 
Victor URSU, director executiv  vursu@soros.md 

Varvara COLIBABA, director-adjunct  
Silvia URSU, manager de comunicare 

vcolibaba@soros.md 
sursu@soros.md 

Elena VACARCIUC, director financiar  evacarciuc@soros.md 

Dumitru CHITOROAGĂ, grant manager dchitoroaga@soros.md 

Elena VITIUC, contabil-şef  evitiuc@soros.md 

Liuba COTOROBAI, contabil-casier  lcotorobai@soros.md 

Vasile GÎRLEA, administrator  vgirlea@soros.md 

Victor ANDRONIC, administrator de reţea  vandronic@soros.md 

Ana COREŢCHI, director al Programului Est-Est: Parteneriat fără frontiere acoretchi@soros.md 

Marina COGÎLNICEANU, coordonatoare a Programului Est-Est: Parteneriat 
fără frontiere 

msclifos@soros.md 

Elena LEŞAN, director al Programului Societate Civilă  elesan @soros.md 

Natalia CAMBURIAN, asistentă a Programului Societate Civilă 
Victoria VOROŞCIUC, coordonatoare de proiect al Programului Societate 
Civilă 

ncamburian@soros.md 
 
vvorosciuc@soros.md 

Victoria MIRON, director al Programelor Politici Culturale şi Mass-media vmiron@soros.md 

Cristina ANDONI, asistentă a Programului Mass-media candoni@soros.md 

Liliana GHERMAN, director  al Programului  Sănătate Publică  lgherman@soros.md 

Vitalie SLOBOZIAN, coordonator al Programului Reducerea Riscurilor vslobozian@soros.md 

Victoria CONDRAT, coordonatoare a programului Sănătate Publică  vcondrat@soros.md 

Ala COJOCARI, manager financiar al Programului Reducerea Riscurilor acojocari@soros.md 

Veronica ZORILĂ, specialist în monitoring şi training, Programul Reducerea 
Riscurilor 

vandronachi@soros.md 

Ana GONCIAR, asistentă a programului Reducerea Riscurilor agonciar@soros.md 

Olga CRIVOLIUBIC, director al Programului Administraţie Publică şi Buna 
Guvernare; Iniţiative Europene 

ocrivoliubic@soros.md 

Diana Zaharia, coordonatoare a Programului Administraţie Publică şi Buna 
Guvernare; Iniţiative Europene 

dzaharia@soros.md 

Denis BORDIAN, asistent al Programului Iniţiative Europene dbordian@soros.md 

Victor MUNTEANU, director al Programului de Drept  
Radu DANII, coordonator al Programului de Drept 
Tatiana DANILESCU, asistentă a Programului de Drept 

vmunteanu@soros.md 
rdanii@soros.md 
tdanilescu@soros.md 

Marcel VARMARI, manager financiar şi manager de proiect, Programul de Drept mvarmari@soros.md 

mailto:vursu@soros.md
mailto:vcolibaba@soros.md
mailto:evacarciuc@soros.md
mailto:dchitoroaga@soros.md
mailto:evitiuc@soros.md
mailto:lcotorobai@soros.md
mailto:vgirlea@soros.md
mailto:vandronic@soros.md
mailto:acoretchi@soros.md
mailto:drosca@soros.md
mailto:ncamburian@soros.md
mailto:vmiron@soros.md
mailto:lgherman@soros.md
mailto:%20vcondrat@soros.md
mailto:ocrivoliubic@soros.md
mailto:vmunteanu@soros.md
mailto:rdanii@soros.md
mailto:tdanilescu@soros.md
mailto:mvarmari@soros.md
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Cristina GODOVANCIUC, recepţioneră, asistent administrativ cgodovanciuc@soros.md 

Ana CHITOROAGĂ, recepţioneră achitoroaga@soros.md 

  
 
  

mailto:cgodovanciuc@soros.md
mailto:achitoroaga@soros.md
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ADRESE UTILE 
 
Fundaţia Soros-Moldova 
Str. Bulgară, nr. 32 
Chişinău, MD-2001 
tel.: (373 22) 270031, 270232 
fax: (373 22) 270507 
e-mail: foundation@soros.md 
http://www.soros.md/ 
 
Centrul Educaţional „Pro Didactica” 
Str. Armenească, nr. 13 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 541994, 542556 
fax: (373 22) 544199 
e-mail: prodidactica@prodidactica.md 
http://www.prodidactica.md/ 
 
Programul Educaţional „Pas cu Pas” 
Str. Puşkin, nr. 16 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 220112 
tel./fax: (373 22) 220113 
e-mail: hs@moldnet.md 
www.pascupas.md 
 
Institutul de Politici Publice 
Str. Puşkin, nr.16/1 
Chişinău, MD-2001 
tel.: (373 22) 276786, 276785 
fax: (373 22) 276786 
e-mail: ipp@ipp.md 
http://www.ipp.md/ 
 
Centrul de Informaţii Universitare 
Str. Puşkin, nr. 16 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 221172 
fax: (373 22) 221167 
e-mail: eac@eac.md 
http://www.eac.md 
 
Centrul Internaţional de Limbi Moderne 
Str. Petru Rareş, nr. 43 
Chişinău, MD-2005 
tel.: (373 22) 292988, 292815, 292865 
fax: (373 22) 292811 
e-mail: iltc@iltc.dnt.md 
http://www.iltc.md/ 
 
  

mailto:foundation@soros.md
http://www.soros.md/
http://www.prodidactica.md/
mailto:hs@moldnet.md
mailto:ipp@ipp.md
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mailto:eac@eac.md
mailto:iltc@iltc.dnt.md
http://www.iltc.md/
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Liga Naţională de Dezbateri Preuniversitare 
Str. Puşkin, nr. 16 A 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 212769 
tel./fax: (373 22) 228365 
e-mail: info@debate.moldnet.md  
http://www.debate.md 
 
Centrul de Dezvoltare a Tineretului 
Str. Puşkin, nr. 16 A 
Tel/Fax: (373-22) 22 83 65 
e-mail: ccirimpei@debate.moldnet.md  
 
Centrul pentru Jurnalism Independent 
Str. Şciusev, nr. 53 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 213652, 227539 
fax: (373 22) 226681 
e-mail: dbase@ijc.md 
http://ijc.md/ 
 
Asociaţia DNT 
Str. Puşkin, nr. 16 
Chişinău, MD-2012 
tel./fax: (373 22) 229229 
e-mail: pr@dnt.md 
http://www.dnt.md/ 
 
SRL MicroInvest 
Str. Puşkin, nr. 16 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 212764, 212765 
fax: (373 22) 229902 
e-mail: microinvest@microinvest.md 
http://www.microinvest.md/ 
 
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” 
Str. Armenească, nr. 13 
Chişinău, MD-2012 
tel./fax: (373 22) 241393 
tel: (373 22) 237089, 207158, 207157 
e-mail: cpd@progen.md 
http://www.progen.md 
 
Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie “Acces-info” 
Str. V. Alecsandri, 13, et. 2., of. 19 
Chişinău, MD-2009 
tel.: (373 22) 281394 
fax: (373 22) 725976 
e-mail: accesinfo1@yahoo.com 
http://www.acces-info.org.md 
 
  

mailto:info@debate.moldnet.md
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http://www.dnt.md/
http://www.microinvest.md/
mailto:cnsipf@moldnet.md
http://www.progen.md/
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Centrul pentru Artă Contemporană 
Str. Bănulescu-Bodoni, nr. 5, ap.2 
Chişinău, MD-2043 
tel./fax: (373 22) 237272 
e-mail: ksak.info@mail.md 
http://www.art.md/ 
 
Centrul CONTACT-Chişinău 
Str. Bucureşti, nr. 83 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 233946, 233947 
fax: (373 22) 233948 
e-mail: info@contact.md; centrulcontact@gmail.com; echipa@contact.md   
http://www.contact.md/ 
 
Centrul CONTACT-Bălţi 
Str. Ştefan cel Mare, nr. 5, ap. 83 
Bălţi, 
tel./fax: (373 231) 43529 
e-mail: contact@mail.ru, vghitu@yahoo.com  
www.contact-balti.org  
 
Centrul CONTACT-Cahul 
str.  Frunze, nr. 57, ap. 11 
Cahul 
Tel/Fax:  (373 299) 27788; 27781 
e -mail: contact_cahul@yahoo.com  
 
Centrul CONTACT-Soroca 
Strada Viilor, nr. 17, ap. 40,  
Soroca, 
tel./fax: (373 230) 26023 
e-mail: soroca@alegerilibere.md; kaliniaks@gmail.com  
www.contact-soroca.org 
 
Centrul CONTACT-Comrat 
Strada Komsomolskaia, nr. 12 , ap. 2 
Comrat 
Tel./Fax: (373 238) 23516; 27604 
e-mail: contact.comrat@gmail.com 
 

mailto:ksak.info@mail.md
http://www.art.md/
mailto:info@contact.md
mailto:echipa@contact.md
http://www.contact.md/
mailto:kaliniaks@gmail.com
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