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Avefli în faflã raportul de activitate al Fundafliei Soros Moldova pe anul 1997. Este anul
în care Fundaflia a împlinit cinci ani de la fondarea sa. Drumul parcurs în aceºti cinci ani
este ºi o reflecflie a evolufliei societãflii moldoveneºti în ansamblu. În ce priveºte fundaflia, unele
dintre jaloanele ce marcheazã aceastã evoluflie sunt clarificarea misiunii fundafliei,
conceptualizarea problemelor cu care ne confruntãm, maturizarea ºi profesionalizarea
personalului.

Nimeni dintre noi nu este perfect ºi nu defline adevãrul absolut. Cu atât mai important este
faptul cã în fundaflie au fost puse la punct mecanisme ce asigurã o dezbatere cât mai largã ºi
mai transparentã a problemelor de fond ºi a deciziilor ce se iau. fiin în mod deosebit sã
mulflumesc tuturor comisiilor, juriilor ºi consiliului naflional al fundafliei pentru contribuflia
lor de neprefluit în acest domeniu.

Odatã cu angajarea mai fermã a Moldovei pe calea reformelor, impactul programelor
fundafliei va creºte, ele concentrîndu-se asupra unor probleme fundamentale pentru societatea
noastrã cum ar fi crearea unei societãfli civile puternice, apariflia mass mediei independente,
crearea unui sistem educaflional calitativ ºi deschis, sprijinirea reformelor în economie (în
special în agriculturã), sprijinirea reformei de drept ºi a celei în domeniul administrafliei
publice. Toate aceste programe au însã ca substrat ideea creãrii unii societãfli deschise în care
nimeni nu defline adevãrul final iar problemele existente pot fi supuse unei dezbateri
raflionale ºi soluflionate în cunoºtinflã de cauzã.

Victor Ursu
Director executiv
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Programul “Modernizarea Invãflãmîntului Umanist”
cheltuieli: $960,525.00

alocãri: $232,687.00

Prin contribuflia, în primul rînd, a Juriului pentru Educaflie al Fundafliei Soros Moldova
ºi prin consultarea unui numãr semnificativ de specialiºti în domeniul educafliei, la
finele anului 1996 în cadrul programului “Modernizarea Învãflãmîntului Umanist” a
fost efectuatã o analizã amplã, care a confirmat în calitate de domenii prioritare de
activitate aceleaºi arii majore de probleme în învãflãmîntul preuniversitar, identificate
încã în 1995, la momentul elaborãrii programului. Acestea au fost:

I. Facilitarea accesului la sursele de informaflie în domeniul ºtiinflelor educafliei

- Necesitatea conectãrii institufliilor educaflionale la refleaua internaflionalã de
informare ºi documentare (Internet).
- Necesitatea achiziflionãrii materialelor didactice relevante din alte flæri.
- Necesitatea traducerii ºi popularizãrii materialelor relevante privind realizãrile
moderne în domeniul ºtiinflelor educafliei.

II. Dezvoltarea currriculum-ului

- Necesitatea de a contribui la îmbunãtãflirea pregãtirii specialiºtilor în elaborarea de
materiale didactice, determinatã de accesul limitat la informaflia privind lucrul asupra
proiectãrii ºi implementãrii cu succes a curriculum-urilor în alte tari.
- Necesitatea acutã a promovãrii conflinuturilor de alternativã ºi modalitãflilor noi de
instruire ºi evaluare a demersului didactic.
- Necesitatea susflinerii inifliativelor de activitate extracurricularæ la discipline, ca mijloc
de promovare a alternativelor de instruire ºi a creativitãflii elevilor, studenflilor.

III. Managementul educaflional

- Necesitatea de perfecflionare a nivelului de pregãtire a administratorilor din
învãflãmînt în domeniul managementului la nivel de instituflie.
- Necesitatea promovãrii unor mecanisme moderne de planificare, luare de decizii ºi
evaluare în unitatea de învãflãmînt.
- Necesitatea de a genera ºi stimula implicarea pãrinflilor în procesul instructiv.

 IV. Pregãtirea ºi perfecflionarea cadrelor diidactice

- Necesitatea de a contribui la o mai bunæ pregãtire a formatorilor. Aceºtia fiind
practic responsabili de procesul de pregãtire (în timpul studiilor) ºi perfecflionare (în
cadrul activitãflii profesionale) a cadrelor didactice de orice nivel, de cele mai multe ori
nu au cunoºtinfle suficiente privind tehnologiile didactice moderne, dat fiind accesul
limitat la sursele internaflionale de informare.
- Necesitatea de a evidenflia importanfla didacticii ca ºtiinflã ºi obiect de studiu. În
multe cazuri, pregãtirea excepflionalã a formatorului în domeniul disciplinei propriu-
zise nefiind susflinutã de abilitãflile de prezentare, de cunoºtinflele privind tehnici ºi
modalitãfli eficiente de predare, determinã realizarea insuficientã a obiectivelor
procesului de predare - învãflare.
- Necesitatea de a elimina conservatismul cadrelor didactice de la toate nivelurile,
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precum ºi insuficienfla de flexibilitate ºi toleranflã. Marea majoritate a profesorilor nu
au experienfla de predare interactivã, de aplicare a tehnicilor de lucru în echipã, în
grup sau a celor de soluflionare în grup a problemelor, de promovare a gîndirii critice
ºi a învãflãrii prin experienflã. Lipsa abilitãflilor, iar uneori ºi a dorinflei de a lucra în
echipã reduce cu mult eficienfla oricãrui proces de muncã.
Astfel, în anul 1997 activitatea în cadrul programului “Modernizarea Învãflãmîntului
Umanist” a fost centratã pe:

1) Facilitarea accesului la informaflia privind realizãrile pe plan internaflional în ºtiinflele educafliei
prin
- achiziflie de carte didacticã ºi de referinflã pentru Centrul de Informare ºi
Documentare “Pro Didactica”
- achiziflie de carte didacticæ ºi de referinflã pentru bibliotecile ºcolare, Centrele
Metodice din ºcolile implicate în program, bibliotecile pedagogice, etc.
- abonare la presa educaflionalã internaflionalã a Centrelor Metodice

2) Promovarea alternativelor educaflionale în procesul de reformare a curriculum-ului preuniversitar
prin:
- concursuri pentru elaborare de materiale didactice - suport în ajutorul profesorului ºi
elevului (cursuri speciale, seturi de teste, ghiduri metodice, seturi de proiecte didactice etc.)
- susflinerea inifliativelor de schimb de experienflã ºi organizarea seminarelor, meselor
rotunde ºi conferinflelor pe probleme de curriculum cu implicarea experflilor locali ºi
de peste hotare
- selectarea, traducerea ºi editarea lucrãrilor ce flin de domeniul ºtiinfle ale educafliei
- organizarea unor seminare pentru specialiºtii în elaborare de curriculum ºi materiale
didactice, în vederea formãrii unor echipe de creaflie
- sprijinirea programelor de stagiere ºi schimb de experienflã peste hotare pentru
specialiºtii în elaborarea/evaluarea de curriculum ºi materiale didactice
- susflinerea inifliativelor la nivel de activitate extracurricularã a profesorilor, elevilor ºi
studenflilor

3) Promovarea principiilor managementului educaflional modern prin programe:
- de training ºi schimb de experienflã pentru administratorii ºcolari
- de training ºi schimb de experienflã în domeniul evaluãrii (cadrelor, sistemului,
curriculum-ului, performanflei ºcolare etc.) pentru specialiºtii de la diferite niveluri
- de training la elaborarea proiectelor în domeniul educaflional

4) Susflinerea procesului de pregãtire ºi perfecflionare a cadrelor didactice de la toate nivelurile prin:
- crearea prin concurs a unor Centre Metodice în ºcoli ºi licee
- susflinerea ºcolilor/taberelor instructive de varã pentru profesori, studenfli ºi elevi
- susflinerea inifliativelor creatoare, a experienflelor inovatoare a profesorilor (în echipe
sau individual)
- susflinerea inifliativelor de schimb de experienflã
- organizarea unor stagii complexe peste hotare pentru profesorii de la nivelul
preuniversitar
- susflinerea stagiilor peste hotare pentru profesorii universitari implicafli în pregãtirea
viitorilor pedagogi
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SECfiIUNEA I. Centrul de Informare ºi Documentare PRO DIDACTICA

cheltuieli: $96,145.23

Centrul de Informare ºi Documentare (CID) Pro Didactica oferã servicii de
informare ºi documentare în domeniul didacticii moderne. Activitatea acestui centru
informaflional e în strînsã conexiune cu realizarea întregului program. Obiectivele de
activitate ale Centrului includ:

- stocarea informafliei despre literatura de profil
- formarea ºi completarea fondului de carte
- formarea ºi completarea fondului de ediflii periodice
- acordarea serviciilor de informare bibliograficã
- oferirea asistenflei metodice pentru bibliotecarii ºcolari
- formarea fondurilor de carte în ºcolile beneficiare ale programului (Centrele
Metodice) ºi oferirea asistenflei manageriale solicitate
- perfecflionarea cadrelor (bibliotecari/asistenfli) ºi integrarea lor în procesul instructiv-
educativ din ºcolile-beneficiare ale programului
- distribuirea donafliilor de carte în ºcolile-beneficiare ale programului, alte ºcoli ºi
licee din republicã

Obiectivul 1. Formarea colecfliilor

CID dispune de un fond de 2500 cãrfli ºi ediflii periodice în limbile românã, englezã,

francezã, germanã, italianã, rusã ºi spaniolã. Domeniile de interes major sînt:

pedagogie, psihologie, sociologie, filozofie, artã, religie, istorie, geografie, limbã

românã, limbi strãine. În 1997 s-au fãcut schimbãri în procesul de completare - pe

lîngã cãrflile din domeniile umaniste, CID achiziflioneazã ºi materiale didactice pentru

predarea-învãflarea disciplinelor exacte în ºcoalã. Aceastã schimbare a fost fãcutã în

urma analizei solicitãrilor de carte didacticã, parvenite de la beneficiari.

CID defline o serie de cãrfli care au o valoare deosebitã. La acest capitol se înscriu:

- colecfliile: “Pedagogia secolului XX”, “Idei pedagogice contemporane”, “Psihologie. ªtiinflele
educafliei”, “Sociologie. ªtiinfle politice”

- materialele de referinflã în alte limbi: “AXIS: Dictionnaire encyclopedique” (1993), “The
Encyclopedia Americana” (1996), “The New Book of  Knowledge” (1995), “World Book
Encyclopedia” (1995), “Funk and Wagnalls New Enyclopedia” (1993), “ The International
Encyclopedia of  Education” (1994), “The International Encyclopedia of  Curriculum” (1991),

“The International Encyclopedia of  Education Evaluation” (1992), “The Encyclopedia of  Higher
Education” (1992)”, “The Book of  Art (1994)”, “The World Book Medical Encyclopedia
(1994), “L‘ histoire du monde” (1994), “Grand Atlas Historique” (1995), “History of  a free
nation” (1992), “Childcraft (1995)”, “Welcome to reading” (1997), “Young Scientist” (1992)

Obiectivul 2 . Servirea beneficiarilor

Beneficiarii de bazã ai CID sînt profesori ºi studenfli. Conform datelor statistice
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înregistrate, numãrul vizitatorilor pe anul 1997 a atins cifra de 4065 (o cifræ
considerabilã pentru o salã de lecturã cu 20 de locuri ºi numai 4 zile de program),
dintre care circa 60% sînt studenfli ºi 40% - profesori. Accesul liber la raft
eficientizeazã procesul de lucru. Consultarea pe loc asigurã protecflia colecfliilor,
împrumutul fiind admis numai sub formã de custodie: se împrumutã un stoc de
lucrãri pentru diferite seminare prin intermediul unei persoane, care îºi asumã toatã
responsabilitatea pentru punerea stocului la dispoziflia participanflilor la seminar ºi
reîntoarcerea lui în bibliotecã. De acest fel de împrumut beneficiazã în primul rînd
profesorii din raioanele republicii. De cele mai multe ori însã aceºtia sînt informafli
despre posibilitatea de a consulta fondurile de carte donate ºcolilor beneficiare ale
programului, în care existã Centre Metodice. Astfel se asigurã o circulaflie mai
eficientã a colecfliilor donate.

Calitatea servirii beneficiarilor este asiguratã ºi prin accesul la referinfle, adicã stabilirea
de bibliografii pornind de la un subiect sau o temã. Cercetãrile bibliografice se
efectueazã prin intermediul sistemului automatizat de bibliotecã TINLIB, care
permite cãutarea documentelor ºi dupã criterii adãugãtoare: nume autor, titluri carte,
edituri, cuvinte-cheie, fiºe de carte (ISBD). În afarã de cãrfli, în TINLIB sînt stocate ºi
articolele din presa periodicã. Informafliile se selecteazã ºi se introduc în baza de date,
în vederea consultãrii ulterioare de cãtre utilizatori. La cerere, se poate utiliza baza de
date a Bibliotecii Naflionale Române, care include informaflii despre cartea
înmagazinatã de aceastæ bibliotecã în perioada anilor 1993-1996 (baza de date confline
informaflii despre 50000 de documente). Toate serviciile de acest gen se produc în
baza solicitãrilor directe sau prin primirea comenzilor la telefon.

Au fost realizate mai multe prezentãri de carte pentru grupuri de beneficiari (pentru
profesorii de limbã ºi literaturã românã, profesorii claselor primare, bibliotecarii ºcolari
ºi directorii de biblioteci (prezentarea noilor achiziflii - enciclopediilor “World Book”).

O categorie aparte de beneficiari o formeazã cei care participã la diferite activitãfli din
cadrul programului: formatorii de la discipline umaniste ºi management educaflional,
profesorii ºi bibliotecarii din ºcolile-beneficiare ale programului, autorii de programe
ºcolare, autorii de materiale didactice-suport ºi manuale.

Obiectivul 3.  Asistenfla acordatã Centrelor Metodice din ºcolile ºi liceele - beneficiari
ai programului

Completarea fondurilor de carte

ªcolilor în care au fost constituite Centre Metodice le-a fost donat un fond substanflial
de carte, care este folosit pentru organizarea seminarelor locale, atelierelor, altor
activitãfli instructive în procesul de predare - învãflare. În 1997 cele 18 ºcoli au obflinut
o donaflie de 27743 exemplare carte. Fiecare ºcoalã a beneficiat de aceleaºi titluri de
carte, diferenfla fiind numai în numãrul de exemplare. Pentru stabilirea numãrului de
exemplare necesare au fost luate în consideraflie numãrul elevilor ºi profesorilor din
ºcoalã ºi posibilitatea servirii elevilor ºi profesorilor din localitãflile apropiate. În a
doua jumãtate a anului 1997 pe lîngã carte didacticã de profil umanist au fost
procurate materiale didactice la disciplinele exacte.
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Formarea fondului de ediflii periodice

În 1997 Centrele Metodice din cele 18 scoli au fost abonate la ziare ºi reviste:
“Fãclia”, “Limba românã”, “Magazin istoric”, “Tribuna învãflãmântului”, “Limba ºi literatura
românã”, “Literatura ºi arta”, “Învãflãmîntul primar”, “Sud-Est”, “BBC English Magazine”
(ianuarie-iunie),

Asistenfla metodicã ºi perfecflionarea bibliotecarilor

Personalul Centrului acordã consultanflã (la Centru, în timpul vizitãrii ºcolilor, la telefon).
Pentru evitarea experienflelor izolate, în luna octombrie bibliotecarii ºi specialiºtii
responsabili pentru fondul de carte din cele 18 ºcoli-beneficiare ale programului au fost
invitafli sã participe la un seminar de douã zile cu genericul “Carte ºi informaflie pentru
educaflie”. În cadrul seminarului au fost abordate probleme privind valoarea lecturii ºi
necesitatea ei pentru elevi ºi profesori, rolul ºi locul bibliotecii ºcolare, utilizarea
standardelor internaflionale în activitatea bibliotecilor, clasificarea documentelor, utilizarea
sistemelor automatizate de bibliotecã (TINLIB). Colegii care nu au studii speciale în
domeniu au beneficiat de o consultaflie individualã despre procedeele ºi tehnologiile de
bibliotecã. Participanflii la seminar au primit o donaflie de inventar de bibliotecã: registrul
inventar, registrul de miºcare a fondurilor, jurnalul bibliotecii, vize anuale, fiºa evidenflei
zilnice, etichete carte, fiºa ºi buzunarul cãrflii, divizionare poliflã.

Obiectivul 4. Donaflii de carte ºi abonãri la ediflii periodice pentru alfli beneficiari

Carte pentru ºcolile din republicã

În 1997 au fost achiziflionate titluri de carte destinate tuturor ºcolilor din republicã
(7225 ex). Donafliile au fost efectuate prin intermediul Direcfliilor Raionale de
Învãflãmînt. În lista de donaflie au întrat:
F. Braunstein, Ghid de culturã generalã, Bucureºti, 1996
Ion Bulei, Scurtã istorie a românilor, Bucureºti, 1996
Mihai Cimpoi, O istorie deschisã a literaturii române din Basarabia, Chiºinãu, 1997
Ioan Dumitru, Cultivarea limbii române, Bucureºti, 1996
Octavian Mândrufl, Geografia continentelor, Bucureºti, 1996
Brigitte Richter, Ghid de biblioteconomie, Chiºinãu, 1997

Carte pentru Direcfliile de Învãflãmînt

Direcfliile de Învãflãmînt au beneficiat de o donaflie aparte, îmbogãflindu-ºi fondurile de
bibliotecã cu titlurile:
Nathaniel Branden, Cei ºase stîlpi ai respectului de sine, Bucureºti, 1996
Gheorghe Crãciun, Istoria didacticã a literaturii române, Chiºinãu, 1996
Eugenia Gondiu, Didactica, Chiºinãu, 1997
Eugenia Gondiu, Pedagogie generalã, Chiºinãu, 1997
Alexandru Criºan, Limba românã: Manual pentru clasa V, Bucureºti, 1997
Proiecte Didactice (vol. I, II, III), Chiºinãu, 1997
Gheorghe Tãnasã, Metodica predãrii-învãflãrii istoriei în ºcoalã, Iaºi, 1996
Harta geograficã a României

O serie de lucrãri editate în cadrul programului - “Proiectele didactice”, vol. IV, V ºi
cãrflile “Etica pentru fiul meu”; “Politica pentru fiul meu”; “Curajul de a educa” - au fost
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distribuite Direcfliilor de Învãflãmînt ºi tuturor ºcolilor din republicã prin intermediul
Fundafliei Cãrflii.

Carte pentru participanflii la seminarele organizate în cadrul programului

Principalii donatari au fost cîºtigãtorii concursurilor, organizatorii ºi participanflii la
seminare, formatorii. În unele cazuri au fost fãcute achiziflii speciale pentru un anumit
seminar sau demers instructiv (Emil Alexandrescu, Analize ºi sinteze de literaturã romanã,
Iaºi, 1996, Gue Hart-Davis, Word 7 sub Windows 95, Bucureºti, 1996). O serie de
donatari au constituit-o diferite instituflii de profil pedagogic (Institutul de ªtiinfle
Pedagogice ºi Psihologice, Catedra de Pedagogie a UPS “I. Creangã” , Institutul
Naflional de Perfecflionare a Cadrelor Didactice). În total au fost donate 2094
exemplare carte.

Abonarea ºcolilor la publicafliile pedagogice

Circa 1600 de instituflii de învãflãmînt din republicã au beneficiat de abonament anual
la revista pedagogicã “Fãclia”. Abonarea a fost efectuatã ºi pentru 1998.

SECfiIUNEA II. Dezvoltarea curriculum-ului

cheltuieli: $303,081.36

Obiectivul 1. Sprijinirea proiectelor de editare de carte didacticã ºi de referinflã

Seria “Proiecte didactice”

La 15 iunie 1996 a fost anunflat concursul pentru proiecte didactice la disciplinele
umanistice. Pe parcursul unui an ºi jumãtate (concursul s-a încheiat la 15 decembrie
1997) la concurs au participat circa 150 de învãflãtori ºi profesori de la disciplinele
umanistice, învingãtori fiind 43 de concurenfli. Lucrãrile care au rezistat la competiflie
au fost seturile de proiecte/scenarii de lecflii conform condifliilor concursului, lucrãri
care au avut o dozã considerabilã de creativitate, inovaflie, originalitate ºi eficienflã. În
1997 la editura “Arc” au apãrut primele 5 volume de proiecte didactice, fiecare într-un
tiraj de 2950 exemplare. Prin efortul deosebit al Fundafliei Cãrflii, aceste surse de
schimb de experienflã au fost distribuite bibliotecilor ºcolare din republicã.

În seria “Proiecte didactice” gãsifli lucrãrile urmãtorilor autori:
volumul I
Eugenia GONDIU, ºcoala normalã, Orhei
Pavel CERBUªCÃ, liceul teoretic nr. 2, Chiºinãu
Angela DRÃDUfiANU, Institutul de ªtiinfle Pedagogice ºi Psihologice, Chiºinãu
Ion IACHIM, liceul republican “Vasile Alecsandri”, Chiºinãu
Vasile BAJUREANU, liceul teoretic “L. Damian”, Rîºcani
Lidia BACALÎM, ºcoala medie nr. 2, Edinefl
Valentina PRIDA, liceul teoretic, Lãpuºna, Hînceºti
Natalia BUCÃfiEL, Ministerul Învãflãmîntului

volumul II
Daria CIUHRII, ºcoala generalã nr. 3, Orhei
Tatiana CARTALEANU, Olga COSOVAN, UPS “Ion Creangã”, Chiºinãu
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Lilia PRUNICI, ºcoala generalã nr. 3 , Temeleufli, Cãlãraºi
Eugenia NOVAC, UST
Natalia COJOCARU, ºcoala generalã nr. 2, Edinefl
Larisa SOLOMON, liceul român-italian “Dante Alighieri”, Chiºinãu
Svetlana FETCO, ºcoala-gimnaziu nr. 2, Edinefl
Elena BRUSALINSCHI, ºcoala generalã nr. 3, Cimiºlia
Agafia TEIBAØ ºcoala generalã Slobozia, ªtefan Vodã
Liubovi KOLESNIK, UPS “Ion Creangã”, Chiºinãu
Galina COREIBA, ºcoala generalã nr. 60, Chiºinãu
Sofia CAROL-GUGIUMAN, ºcoala generalã Bãcioi, Ialoveni
Gheorghe ªALARU, ºcoala generalã nr. 3, Cimiºlia

volumul III
Lidia POªTARENCU, liceul pedagogic, Tighina
Iulia IORDÃCHESCU, gimnaziul nr.7, Chiºinãu
Maria VEVERIfiÃ, ºcoala medie, Bieºti, Orhei
Pavel CERBUªCÃ, liceul teoretic nr.2, Chiºinãu
Sergiu GUfiU, ºcoala medie, Vasilcãu, Soroca
Aliona GRIBINCEA, liceul teoretic, Lãpuºna, Hînceºti
Iulia CONOPLINA, Natalia fiÎMPOVA, liceul lingvistic, Bãlfli

volumul IV
Eugenia GONDIU, ºcoala normalã, Orhei
Gheorghe GÎRNEfi, Tatiana GÎRNEfi, Ana FLOREAN, ºcoala generalã nr.3, Cimiºlia
Valentina MORARU, Pelaghia BADEA, ºcoala generalã, Cãrpineni, Hînceºti
Eugenia NOVAC, UST
Nina AVAKUMOV, liceul teoretic “D. Cantemir”, Chiºinãu
Liubovi KOLESNIK, UPS “Ion Creangã”

volumul V
Maria NANU, ºcoala generalã nr.13, Chiºinãu
Sergiu GUfiU, ºcoala medie, Vasilcãu, Soroca
Eugenia NOVAC, UST
Ludmila GAMUREAC, ºcoala generalã, Cojuºna, Strãºeni
Mihai CATAN, ºcoala medie, Moleºti, Ialoveni
Ludmila BARBUS, liceul teoretic nr.2, Chiºinãu
Larisa STOG, USB

Volumul VI urmeazã sã aparã în 1998. Concursul ºi-a realizat pe deplin obiectivele,
reuºind sã anime atmosfera din colectivele pedagogice, sã motiveze (moral ºi material)
profesorii, sã promoveze ºi sã încetãfleneascã în practica de predare-învãflare noua
terminologie ºi noile modalitãfli de organizare a demersului didactic.

Editarea materialelor de referinflã locale ºi din alte flãri

Pe parcursul anului 1997 au apãrut mai multe dintre lucrãrile finanflate integral de
cãtre Fundaflia Soros Moldova ºi anunflate anterior ca fiind în lucru.
Cele mai reprezentative sînt:
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Fernando Savater, “Etica pentru fiul meu”, “Politica pentru fiul meu”, “Curajul de a educa”,
(traducere în limba românã din limba spaniolã), apãrute la editura “Arc”
Valeriu Rusu, “Româna - limbã, culturã ºi civilizaflie” ºi “Româna - cuvinte ºi imagini”
(traducere din limba francezã în limba rusã), apãrute la editura “Grai ºi suflet”

Au vãzut lumina tiparului ºi materialele autohtone anunflate în lucru în 1996:
Eugenia Gondiu, “Pedagogia generalã în prezentare graficæ”, editura Cartier
Eugenia Gondiu, “Didactica în prezentare graficæ”, editura Arc
grup de autori, “Curriculum disciplinar la limba românæ” (pentru clasele 5-9), editura
“ªtiinfla”

Programul a oferit sprijin parflial pentru apariflia altor lucrãri:
Florin Marcu, “Dicflionar de neologisme”, editura “ªtiinfla”
Brigitte Richter, “Ghid de biblioteconomie”, editura “Arc”
Mihai Cimpoi, “O istorie deschisã a literaturii române din Basarabia”, ediflia 2, editura “Arc”

În lucru la editura “ªtiinfla” se aflã “Dicflionarul de expresii ºi locufliuni ale limbii române”,
care de asemenea va apare cu sprijinul programului.

Concursul pentru materiale didactice suport

Concursul a avut drept scop facilitarea realizãrii eficiente a curriculum-ului în uz ºi
sensibilizarea autorilor ºi a editorilor de carte didacticã ºi s-a desfãºurat în douã etape.

La prima etapã (elaborarea materialelor suport) au participat 25 de autori reprezentînd
atît profesori ºcolari, cît ºi profesori universitari. Selectarea lucrãrilor s-a fãcut în baza
recenzãrii lor de cãtre experfli din republica noastrã ºi din România. Aceºtia au
recomandat pentru editare 16 din manuscrisele propuse la concurs, dar pentru
majoritatea lucrãrilor s-au fãcut recomandãri considerabile de îmbunãtãflire.

La a doua etapã (de editare) au fost invitafli sã participe editorii interesafli. Au fost
propuse cîteva dintre manuscrisele autorilor locali, selectate în prima fazã, douã
lucrãri pentru traducere din limba englezã ºi o culegere de proiecte didactice elaborate
de cãtre voluntarii Corpului Pãcii al SUA - profesori de englezã. La concurs ºi-au
propus ofertele 7 edituri.

Actualmente se lucreazã la urmãtoarele titluri de carte care vor apãrea în 1998 cu
sprijinul programului “Modernizarea Învãflãmîntului Umanist”:
D. Hopkins, School improvment în an Era of  Change, editura “Prut Internaflional”
M. Fryer, Creative Teaching and Learning, Editura Uniunii Scriitorilor
Aurelian Silvestru, Noi ºi istoria omenirii, editura “Muzeum”
Try it with us, culegere de proiecte didactice la limba englezã, editura “Prut
Internaflional”

Obiectivul 2. Sprijinirea procesului de reformare a curriculum-ului ºcolar

Pe parcursul anului, prin comunicare eficientã cu reprezentanflii Ministerului
Învãflãmîntului, Tineretului ºi Sportului ºi cu cei ai Misiunii Bãncii Mondiale în
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Moldova, domeniul de activitate al programului a fost definit ca fiind cel al elaborãrii
programelor pentru clasele de liceu (10-12). Proiectul pentru Educaflie al Bãncii
Mondiale sprijinã demersurile de dezvoltare curricularã pentru clasele 1-9.

Iniflial, obiectivele programului includeau doar susflinerea procesului de elaborare a
curriculum-ului la disciplinele umaniste. La 6 octombrie 1997 Ministerul
Învãflãmîntului, Tineretului ºi Sportului ºi Fundaflia Soros Moldova au încheiat un
acord special cu privire la implementarea proiectului “Elaborarea programelor pentru
clasele 10-12 (liceu, ºcoala generalã)”, care prevede ºi sprijinirea elaborãrii
programelor la disciplinele exacte.

Anticipînd cu mult acordul menflionat ºi perioada de elaborare propriu-zisã a
programelor ºcolare, în luna mai 1997, cu sprijinul programului au fost oferite cursuri
de inifliere în utilizarea calculatorului (Windows 95, Microsoft Word 7) pentru circa
100 de persoane - specialiºti ai Ministerului Învãflãmîntului, Tineretului ºi Sportului ºi
membri ai grupurilor de lucru la curriculum în cadrul proiectului Bãncii Mondiale ºi al
programului sprijinit de Fundaflie.

E important faptul cã din grupurile de lucru fac parte specialiºti de la diferite niveluri:
profesori ºcolari, profesori universitari, cercetãtori ºtiinflifici, lucru care ar putea
asigura apariflia unor conflinuturi optime. De asemenea, o concordanflã de conflinut la
nivel gimnazial ºi liceal ar putea fi realizatã datoritã faptului cã o parte dintre profesori
lucreazã în ambele echipe.

Au fost organizate cîteva demersuri instructive importante pentru autorii de
curriculum la nivel liceal, pentru ca aceºtia sã beneficieze de o pregãtire serioasã:

Seminarul “Principii ºi strategii de elaborare a curriculum-ului liceal”, 20-22 martie 1997, a fost
organizat cu concursul specialiºtilor de la Ministerului Învãflãmîntului, Tineretului ºi
Sportului din Moldova ºi de la Institutul de ªtiinfle ale Educafliei din Bucureºti, România.
Au participat membrii grupurilor de lucru la limba românã, limba românã pentru
alolingvi, istorie ºi drept, geografie, limbi moderne, psihologie, filozofie ºi logicã (66
persoane).
Obiectivele seminarului au inclus:
- înflelegerea concepfliei curriculare privind parcursul ºcolar
- înflelegerea principalelor aspecte ale dezvoltãrii curriculare
- conºtientizarea diferenflelor dintre curriculum-ul naflional ºi curriculum-ul local
(ºcolar), - dintre curriculum-ul recomandat (ideal) ºi curriculum-ul predat (real)
- familiarizarea cu aspectele de ordin managerial ºi strategic ale dezvoltãrii curriculare
pentru liceu
- familiarizarea cu metodologia elaborãrii curriculum-ului liceal

ªcoala de varã “Evaluarea rezultatelor ºcolare”
Cu ajutorul formatorilor (specialiºti de la Institutul de ªtiinfle ale Educafliei din
Bucureºti, România ºi de la Ministerului Învãflãmîntului, Tineretului ºi Sportului din
Moldova), cei circa 70 de participanfli la seminar au avut drept scop:
- familiarizarea cu problematica generalã a evaluãrii rezultatelor ºcolare (scopuri,
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funcflii, implicaflii, metode, obiective, tipuri de instrumente de evaluare, proiectarea lor,
prelucrarea, analiza ºi comunicarea rezultatelor)
- identificarea particularitãflilor evaluãrii în învãflãmîntul liceal umanist, în baza unor
exemple ºi activitãfli practice
- crearea unor instrumente de evaluare

În cadrul acestei secfliuni au fost sprijinite o serie de seminare cu genericul “Noul
curriculum ºi noi tehnologii de predare-învãflare a istoriei”, director de proiect Valentina
Haheu, cercetãtor ºtiinflific, Asociaflia “Învãflãmîntul socio-uman Euro 2000”.

Obiectivul 3. Achiziflie de carte pentru donaflii

Au fost achiziflionate cãrfli apãrute în republicã ºi peste hotare: materiale didactice ºi
de referinflã pentru disciplinele umaniste, materiale didactice pentru disciplinele
exacte, literaturã artisticã studiatã în cadrul programelor ºcolare. Programele de
donaflii au fost descrise mai sus, în cadrul secfliunii CID Pro Didactica.

SECfiIUNEA III. Perfecflionarea cadrelor didactice

cheltuieli: $353,577.72

Secfliunea “Perfecflionarea cadrelor didactice” a avut drept prioritare activitãfli care sã
faciliteze familiarizarea atît cu noile metode, tehnici ºi concepte psihopedagogice
implementate cu succes în alte flãri, cît ºi stimularea schimbului de experienflã dintre
cadrele didactice locale, care elaboreazã ºi aplicã idei noi, creatoare.

Obiectivul 1. Dezvoltarea Centrelor Metodice din refleaua de ºcoli beneficiare ale
programului

Centrele Metodice au fost inifliate în anul 1996, în baza unui concurs la care au
participat peste 40 de ºcoli. Selectarea finalã a evidenfliat 18 ºcoli care au devenit
sediile unor Centre Metodice dotate cu echipament modern ºi literaturã didacticã ºi
care s-au transformat în niºte laboratoare de creaflie cuprinzînd activitatea cadrelor
didactice dintr-un areal geografic destul de vast.

Echipele de inifliativã din ºcoli îºi desfãºoarã activitatea conform unor planuri de lucru
elaborate în baza obiectivelor prevãzute de Statutul Centrului Metodic: promovarea
principiilor unei educaflii pentru o societate deschisã, facilitarea desfãºurãrii reformei
invãflãmîntului, implementarea noilor conflinuturi educaflionale, participarea la
modernizarea procesului de evaluare ºcolarã, efectuarea investigafliilor de analizã ºi
monitoring a procesului de evaluare ºcolarã.

În luna aprilie 1997 a fost anunflat un al doilea concurs pentru ºcolile ºi liceele din
republicã, la care au fost prezentate proiecte din 34 de ºcoli. Dupã analiza materialelor
propuse ºi vizitarea ºcolilor au fost selectate 17 instituflii care vor fi susflinute de
program prin achiziflii de carte ºi donaflii de echipament, în vederea creãrii unor noi
Centre Metodice. Pentru membrii echipelor de inifliativã din aceste ºcoli
(administratori ºcolari, profesori la disciplinele umaniste ºi învãflãtori de la ciclul
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primar) vor fi organizate stagii, seminare, ºcoli de varã ºi alte activitãfli didactice
orientate spre perfecflionarea lor profesionalã.

ªcolile care s-au încadrat în program în 1997 sînt:

ªcoala generalã “Al.Mateevici”, Cãinari
Liceul teoretic, Cãlãraºi
Liceul român-englez “Ion Creangã”, Chiºinãu
ªcoala generalã românã, Dubãsari
Liceul teoretic rus “D. Cantemir”, Edinefl
Liceul teoretic, Giurgiuleºti, Vulcãneºti
ªcoala generalã nr.2, Leova
ªcoala generalã nr.1, Lozova, Strãºeni
Liceul teoretic “Onisifor Ghibu”, Orhei
ªcoala generalã, Recea, Rîºcani
ªcoala generalã, Talmaz, ªtefan Vodã
Liceul teoretic, Teleneºti
ªcoala generalã nr.19, Tighina
ªcoala generalã nr.1, Sãnãtãuca, Camenca
ªcoala generalã nr.2, ªoldãneºti
Liceul teoretic “Vasile Alexandri”, Ungheni

Actualmente refleaua de ºcoli inovatoare cuprinde 35 de ºcoli în care au fost create
Centre Metodice. Cele 18 ºcoli din prima generaflie (CM-1) au reuºit deja sã desfãºoare
o activitate amplã în raioanele respective. Pentru echipele din noile ºcoli (CM-2)
urmeazã a fi organizate în anul 1988 stagii de perfecflionare la Centrul Internaflional de
Limbi Moderne din Iaºi, seminare ºi ºcoli de varã locale, stagii peste hotare.

Cinci ºcoli din prima generaflie au obflinut granturi pentru modernizarea Centrelor
Metodice.
Au fost alocate fonduri pentru procurare de echipament ºi conectare la poºta electronicã a
celor 35 de ºcoli, fapt care le va permite sa-si dezvolte o reflea de comunicare eficientã.

Obiectivul 2. Perfecflionarea cadrelor didactice, formarea formatorilor locali

Seminare ºi scoli de varã locale

Pe lîngã stagierile complexe la Centrul Internaflional de Limbi Moderne, pentru membrii
echipelor din cele 18 Centre Metodice (directori ºi directori adjuncfli, profesori de la
umanistice ºi învãflãtori din ciclul primar) au fost organizate mai multe programe de
instruire. Un contingent special de beneficiari ai acestor programe l-au constituit ºi
grupurile de formatori din program (specialiºti principali la M.Î.T.S., profesori ºcolari,
profesori universitari, lucrãtori ai inspectoratelor ºcolare, care urmeazã sã elaboreze ºi sã
implementeze ei înºiºi programe de perfecflionare a cadrelor la scaræ naflionalã).

“Elaborarea programului de dezvoltare a ºcolii. Tehnologia redactãrii proiectelor. Aspecte ale
psihologiei ºcolare”, 19-22 februarie 1997, Chiºinãu, $3,496.00
(în baza materialelor unei stagieri de 2 sãptãmîni la Moscova la Centrul de Dezvoltare a
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Personalitãflii (CDP) în decembrie 1996, la care au participat 3 formatori din program,
cît ºi în baza experienflei acumulate în republicã). Au participat 90 de persoane.

“Curriculum predat. Terminologia educaflionalã. Evaluare”, 17-19 martie 1997, Chiºinãu,
$8,173.00
(cu invitarea specialiºtilor de la Institutul de ªtiinfle ale Educafliei din Bucureºti ºi a
formatorilor locali). Au participat 90 de persoane.

ªcoalã de varã “Învãflãmîntul primar: diversitate de tradiflii ºi inovaflii” (abordarea experienflelor
tradiflionale ºi inovatoare din învãflãmîntul primar), 16-21 iunie 1997, Vadul lui Vodã, $4000.00
Au participat 54 de învãflãtori de la ciclul primar.

ªcoalã de varã “Formatorul ºi auto-instruirea continuã” (stimularea motivafliei de auto-instruire a
cadrelor didactice), 14-17 iulie 1997, Vadul lui Vodã, $12,389.00
Au participat 98 de persoane.

Stagii peste hotare

Cadrele didactice din Centrele Metodice ºi formatorii din program, alfli specialiºti din
domeniu, care au participat la concursuri, au beneficiat de seminare ºi stagii peste
hotare:

Dirijarea ºcolii în dezvoltare, 21-26 aprilie 1997, Centrul de Dezvoltare a Personalitãflii, Moscova,
$1,193.00
Ludmila PUªCAª, Colegiul pedagogic, Chiºinãu
Roman COPÃCEANU, liceul Cãrpineni, Hînceºti

Matematica în clasele primare, 26 martie -4 aprilie 1997, Centrul de Dezvoltare a Personalitãflii,
Moscova, $3,039.00
Tatiana GÎRNEfi, ºcoala generalã nr.3, Cimiºlia
Zinaida DIDENCO, Direcflia Raionalã de Învãflãmînt, ªtefan Vodã

Dezvoltarea memoriei eidetice, 15-30 mai 1997, Centrul Eidos de pe lîngã Universitatea de Stat
M.Lomonosov, Moscova, $3,800.00
Alvina GROSU, ºcoala generalã nr.32, Chiºinãu
Tatiana CUZMINA, liceul nr.2 Gaudeamus, Chiºinãu
Svetlana COTRUfiÃ, IªPP
Aurelia MATEI, liceul-internat republican cu profil sportiv

Managementul schimbãrii. Metode comunicative de predare-învãflare (I), 12-17 mai 1997,
Institutul pentru o Societate Deschisã, Balaton, Ungaria, $2,272.00
Valentina CHICU, ºcoala generalã Horodiºte, Cãlãraºi
Gheorghe ªALARU, ºcoala generalã nr.3, Cimiºlia
Svetlana BELEAEV, liceul nr.2, Chiºinãu

Evaluarea sistemului educaflional, 26 mai-6 iunie 1997, Centrul Internaflional de Studii
Pedagogice, Paris, Franfla, $8,326.00
Carolina PLATON, catedra de psihologie, USM
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Vladimir GUfiU, IªPP

Retorica pentru copii (aspectele retoricii în clasele primare), 2-7 iunie 1997, CDP, Moscova,
$1,083.00
Tamara MOLDOVEANU, ºcoala generalã nr.36, Chiºinãu
Liubovi SAULEAC, ºcoala generalã nr.2, Criuleni

Managementul clasei. Optimizarea tehnicilor de predare, 19-22 august 1997, Universitatea
McGill Montreal, Canada, $3,826.00
Tatiana TURCHINÃ, catedra de psihologie, USM
Victoria SICORSCHI, USB

Istoria ºi ºtiinflele sociale în contextul problemelor de bazã ale învãflãmîntului preuniversitar, 2-6
noiembrie 1997, Centrul de perfecflionare de pe lîngã Liceul de Culturã, Moscova, $738.00
Ludmila BARBUS, liceul nr.2, Chiºinãu

Managementul schimbãrii (II), 30 octombrie-4 noiembrie, Riga, Letonia, $4,007.00
Valentina CHICU, ºcoala generalã Horodiºte, Cãlãraºi
Gheorghe ªALARU, ºcoala generalã nr.3, Cimiºlia
Svetlana BELEAEV, liceul nr.2, Chiºinãu

Organizarea serviciilor cu platã suplimentare în institufliile de învãflãmînt de stat, 17-22 noiembrie,
CDP, Moscova, $931.00
Iurie MALAI, UPS “Ion Creangã”, Chiºinãu
Felicia STAHI, Inspectoratul Botanica, Chiºinãu

Psihocorecflia devierilor emoflionale la copii, 9-14 decembrie 1997, Centrul Imaton, Sanct-
Petersburg, $1,335.00
Larisa STOG, USB
Lucia SAVCA, Centrul Armonie, Chisinau

Cursul de dezvoltare a gîndirii creative, 20-24 decembrie, Centrul Imaton, Sanct-Petersburg,
$5,548.00
Sergiu BACIU, INPCD

Stagii la Centrul Internaflional de Limbi Moderne, Iaºi, România

De aceste cursuri au beneficiat membrii echipelor de inifliativã din Centrele Metodice
ale celor 18 ºcoli ºi formatorii din program (în total 201 persoane).
Obiectivele cursurilor au inclus:
- sensibilizarea participanflilor la necesitatea autoinstruirii permanente
- oferirea unor baze fundamentale moderne, teoretico-aplicative, de abordare a
informafliei profesionale
- familiarizarea cu noile tendinfle în didactica modernã
- familiarizarea cu noi tehnici ºi strategii de utilizare a materialelor ºi surselor didactice
moderne

Subiectele (în cadrul stagiilor s-au parcurs mai mult de 250 teme) au reprezentat
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diverse aspecte ale multor probleme ce flin de actualul proces de predare-învãflare:
racordarea curriculum-ului ºcolar la standardele internaflionale, psihopedagogia din
perspectiva noilor tendinfle educaflionale, probleme ale demersului didactic ºi metode
de abordare a acestora º.a.

Seminarele s-au desfãºurat în douã module, în urmãtoarele perioade:
modulul I
20-26 ianuarie Didactica limbii române (23 persoane)
27 ianuarie-3 februarie Didactica istoriei (23 persoane)
10-17 februarie Didactica geografiei (27 persoane)
17-24 februarie Limba românã pentru alolingvi (14 persoane)
17-24 februarie Didactica limbii engleze (13 persoane)
10-17 martie Didactica limbii franceze (29 persoane)
17-24 martie Didactica disciplinelor la clasele primare (29 persoane)

modulul 2
12-17 mai Didactica limbii române (25 persoane)
18-24 mai Didactica geografiei (28 persoane)
26-31 mai Limba românã pentru alolingvi (14 persoane)
26-30 mai Didactica limbii engleze (13 persoane)
3-9 iulie Didactica istoriei (23 persoane)
23-29 septembrie Management educaflional (19 persoane)
28 septembrie-4 octombrie Management educaflional (21 persoane)
6-12 octombrie Didactica limbii franceze (27 persoane)
13-19 octombrie Didactica disciplinelor la clasele primare (30 persoane)

“Organizatorii din România considerã cã, prin anvergura acestui program inifliat de
Fundaflia Soros Moldova, se dinamizeazã procesul de modernizare a învãflãmîntului
umanist pe ambele maluri ale Prutului, prin cîºtigul neîndoielnic rezultat din varietatea
experienflelor profesionale ºi a schimbului de opinii.”
(din raportul de evaluare al Centrului Internaflional de Limbi Moderne, Iaºi 1997)

Obiectivul 3. Sprijinirea proiectelor de programe instructive (seminare, cursuri practice)

Programe inifliate de echipele de profesori ºi administratori ºcolari din

Centrele Metodice

La finele anului de învãflãmînt 1996-1997 membrii echipelor de inifliativã din cele 18
Centre Metodice au depãºit nivelul de simplã informare a cadrelor didactice din ºcoalã ºi
din institufliile de învãflãmint vecine. Începînd cu luna septembrie, aceste echipe au
desfãºurat o activitate amplã, la un nivel profesional înalt, organizînd în raioane seminare,
conferinfle, mese rotunde, lecflii demonstrative pentru directorii de ºcoli ºi profesorii de la
disciplinele umaniste ºi nu numai. In cadrul acestor demersuri instructive, membrii
echipelor au avut posibilitatea sã aplice toate cunoºtinflele, abilitãflile ºi experienfla
acumulatã în timpul stagiilor ºi seminarelor organizate de program pe parcursul întregului
an. În perioada menflionatã cadrele didactice din aceste Centre Metodice au organizat 32
de seminare, sprijinite prin granturile oferite de program pe bazã de proiecte.
Programe inifliate de echipele de formatori
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În prima jumãtate a anului ºcolar 1997-1998 ºi-au început activitatea grupurile de
formatori de la disciplinele umaniste, clasele primare ºi management educaflional. In
perioada octombrie - decembrie 1997 au fost elaborate programele de lucru ºi
programele seminarelor care vor fi organizate în a doua jumãtate a anului de învãflãmînt.
Primele seminare ale grupului de formatori de la istorie au avut loc în luna decembrie.
La acest capitol au mai fost susflinute:

“Pregãtirea formatorilor pentru lucrul cu adulflii”, $381.46
Ciclu de seminare: “Specificul instruirii adulflilor”, “Managementul clasei de elevi”, “Utilizarea
metodelor active de învãflare”
Direcflia raionalã de Învãflãmînt ªtefan Vodã, director de proiect Victor Sînchetru

“Managementul educaflional - organizarea ºi ghidarea procesului de predare - învãflare în cadrul
unitãflii de învãflãmînt”, “Strategii didactice de tip evaluativ-stimulativ”, “Evaluare formativã în
cadrul lecfliilor de istorie ºi geografie”, $1,227.67
Liceul Teoretic Lãpuºna, Hînceºti, director de proiect Lidia Bezniflchi

Ciclu de seminare (“Dirijarea activitãflii de cercetare a elevilor de la profilul istorie”,
“Probleme de management în instituflia de învãflãmînt preuniversitar”, “Dezvoltarea creativitãflii
elevilor la lecfliile de fizicã”, “Operaflionalizarea ºi conºtientizarea obiectivelor”, “Probleme de
predare - învãflare a limbilor strãine”), $1,595.44
Liceul “Onisifor Ghibu”, Orhei, director de proiect Eugenia Bulat

SECfiIUNEA IV. Proiecte deschise

cheltuieli: $73,507.03

Obiectivul 1. Sprijinirea ºcolilor de varã pentru elevii la discipline umanistice

Programul a sprijinit inifliativele educaflionale ale unor echipe de profesori sau
profesori aparte de la disciplinele umanistice din învãflãmîntul preuniversitar (ciclul
mediu ºi secundar). Implementarea lui a necesitat organizarea unui concurs la care
profesorii urmau sã înainteze proiecte cu un program detaliat de instruire, incluzînd
anumite obiective, modalitãflile lor de realizare, acfliunile preconizate etc. Examinînd
proiectele prezentate la concurs, Juriul Educaflie al Fundafliei a desemnat doar opt
dintre cele mai bune, în baza cãrora, pe parcursul vacanflei de varã, s-au desfãºurat
urmãtoarele activitãfli instructive:
Seminar de creaflie la limba ºi literatura românã “Tinere condeie”, la Casa de creaflie a Uniunii
Scriitorilor “Alexandru Donici”, Orhei, $3,836.90
organizatori: Ministerul Învãflãmîntului, Tineretului ºi Sportului, Uniunea Scriitorilor,
Societatea culturalã “Limba noastrã cea românã”
Seminarul a întrunit 70 de participanfli din 15 localitãfli ale republicii, învingãtori ai
concursurilor republicane. Activitatea seminarului s-a desfãºurat în cadrul a trei
laboratoare de creaflie ghidate de patru coordonatori (2 profesori, un poet ºi un
jurnalist), iar în calitate de invitafli la lucrãrile seminarului copiii i-au avut pe membrii
Uniunilor de Creaflie, scriitori ºi jurnaliºti din republicã.
ªcoala de varã la istorie ºi arheologie “Oraºul medieval Orheiul Vechi”, rezervaflia arheologicã, s.
Butuceni, $2,786.13
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organizatori: o echipã de cercetãtori ºtiinflifici (7 persoane) de la Centrul de Cercetãri
Arheologice din Republica Moldova, care ºi-au propus sã contribuie pe aceastã cale la
formarea unor viitori specialiºti în domeniu. Au fost antrenafli în lucrãri 45 de copii
însoflifli de 4 profesori de la ºcolile din localitãflile învecinate, care au participat la
efectuarea sãpãturilor arheologice ºi a altor activitãfli legate de acestea.
Cofinanflare: Ministerul Culturii (prin punerea la dispoziflie a complexului muzeistic
“Oraºul medieval Orheiul Vechi”) - $449.00, ULIM (transport ºi cheltuieli pentru
cercetãri) - $620.00.

ªcoalã de varã în arheologie ºi istorie localã “Clio Eco”, Giurgiuleºti, $1,394.18
organizatori: Asociaflia “Învãflãmîntul socio-uman EURO 2000”
Cei 20 de copii participanfli au fost selectafli din clasele cu studiere aprofundatã a
disciplinelor umanistice de la diferite ºcoli din republicã. Aceastã ºcoalã a reprezentat
o parte componentã a unui proiect mai amplu, care prevedea organizarea unei
expediflii arheologice sub egida Institutului de Arheologie al AªM. Cofinanflare:
Institutul Român de Tracologie - $3,980.00, Asociaflia “Învãflãmîntul socio-uman
EURO 2000”- $1,520.00.

ªcoala de varã “Studiul limbii franceze dupã metoda “Le Nouveau sans Frontieres”, stafliunea
balnearã “Codru”, Cãlãraºi, $2,028.65
A fost organizatã de o echipã din 3 profesoare din diferite ºcoli ale raionului. Cei 20
de copii au fost selectafli din rîndul premianflilor concursurilor de limbã francezã
(zonal ºi raional) ºi, totodatã, din rîndul celor care studiazã aprofundat franceza. Pe
lîngã programul instructiv copiii au putut beneficia ºi de o curã de tratament oferitã
de direcflia sanatoriului.

ªcoala de varã “Temerarii” pentru studierea aprofundatã a limbilor francezã ºi englezã, tabãra de
odihnã “Poienifla veselã”, Dãnceni, Ialoveni, $1,913.04
organizatori: o echipã de profesori ºi studenfli de la facultatea de filologie a UPS “Ion
Creangã”. Participanfli: 200 de copii. Cofinanflare: Direcflia de Învãflãmînt a sectorului
Botanica, Chiºinãu a suportat cheltuielile de funcflionare a taberei.

ªcoalã la disciplinele umanistice (limba românã pentru alolingvi, limba englezã, istoria ºi geografia),
tabãra “Andrieº”, Ivancea, Orhei, $2,199.03
Organizatori: o echipã de profesori de la Gimnaziul Lingvistic din Bãlfli. Este
semnificativ faptul cã în procesul de instruire a celor 30 de copii participanfli a fost
utilizatã cu succes clasa de calculatoare a gimnaziului.

ªcoalã la limbile francezã ºi englezã în cadrul taberei de odihnã “Planeta Verde”din localitatea
Rusca, raionul Hînceºti, $2,094.29
organizatori: o echipã de profesoare de la Liceul Teoretic Lãpuºna. Pe parcursul a trei
schimburi 150 de copii de diferite vîrste au beneficiat de un program instructiv de
studiere aprofundatã a limbilor. Cofinanflare: SA “Lãpuºna”, Comitetul raional al
sindicatului lucrãtorilor din CAI Hînceºti.

Expediflie istorico-ecologicã pe Nistru, $1,097.40
organizatori: o echipã de profesori de la Liceul Teoretic nr.2 din Chiºinãu. Au
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participat 30 de copii. Activitatea lor, devenitã deja o tradiflie, este cunoscutã ºi
încurajatã de Direcflia Generalã a Învãflãmîntului din municipiul Chiºinãu, care a
solicitat ajutorul Fundafliei pentru sprijinirea desfãºurãrii acesteia. În afarã de studierea
monumentelor de istorie situate de-a lungul rîului Nistru, expediflia a prevãzut ºi
desfãºurarea unui ºir de acfliuni de îngrijire ºi asanare a mediului ambiant, contribuind
astfel la educarea unei culturi ecologice la copii.

Tabãrã instructivã la limba englezã pentru 120 de elevi din clasele superioare, Strãºeni, $3,026.41
organizatori: voluntarii Corpului Pãcii. La realizarea activitãflilor instructive ºi-a adus
aportul un grup din 30 de persoane format din 15 studenfli de la universitãflile din
Moldova ºi 15 voluntari ai Corpului Pãcii. Cofinanflare - Corpul Pãcii în Moldova.

Obiectivul 2. Sprijinirea tinerilor profesori din învãflãmîntul preuniversitar

Concursul “Tînãrul profesor” a oferit cadrelor tinere din ºcolile republicii ºansa de a-ºi demonstra
pregãtirea profesionalã ºi creativitatea, prin intermediul unor proiecte didactice ºi elaborãri metodice
inovatoare la disciplina predatã. În ajunul zilei de 1 septembrie la Centrul Pro Didactica
cîºtigãtorilor le-au fost înmînate Diplome de onoare, donaflii de carte ºi bursele de merit, constituite
din premii bãneºti în sumã de 500 lei (gradul I) ºi 400 lei (gradul II), $1,073.00

Cîºtigãtori:
Sergiu OREHOVSCHI, profesor de limbã românã, ºcoala generalã Nimereuca,
raionul Camenca
Lolita ONEA, profesor de limbã italianã, liceul “Dante Aligheri”, Chiºinãu
Ana SLIVCIUC, profesor de istoria artelor, liceul teoretic “M.Eminescu”, Bãlfli
Alexandru CERGA, profesor de geografie, ºcoala generalã numãrul 19, Chiºinãu
Silvia STRELCIUC, psiholog, liceul teoretic “Ioan Vodã”, Cahul
Angela GRAMA, profesor de limbã românã, liceul “M.Eminescu”, Chiºinãu
Ghenadie BUCICOV, profesor de istorie, liceul teoretic numãrul 2, Chiºinãu
Constantin COJOCARU, profesor de limbã românã, ºcoala generalã numãrul 2, Edinefl

Oviectivul 3. Sprijinirea inifliativelor locale

Acest ultim obiectiv a vizat inifliativele parvenite de la diverse cadre didactice ºi
grupuri de profesori, inifliative care au meritat susflinere, deºi domeniul lor de acfliune
nu întotdeauna a coincis cu obiectivele programului. S-a considerat oportun sã se
ofere o ºansa proiectelor originale, care ar avea impact asupra unui domeniu
educaflional sau altul, chiar daca aria de implementare se reduce la una sau la cîteva
ºcoli.
Au fost sprijinite proiectele:

“Instruirea asistatã de calculator” (modernizarea procesului de perfecflionare a cadrelor didactice),
$21,028.50
Institutul Naflional de Perfecflionare a Cadrelor Didactice, director de proiect Vasile
COJOCARU
Seminar “Necesitatea schimbãrii ºi reculturalizarea cadrelor didactice”, $632.89
ªcoala generalã Horodiºte, Cãlãraºi, director de proiect Valentina CHICU
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Ciclu de seminare “Forme ºi metode noi de organizare a procesului educaflional. Evaluarea
rezultatelor ºcolare”, $632.46
ªcoala generalã Satul Nou, Cimiºlia, director de proiect Iacob CIOBANU

Concurs republican la limba ºi literatura românã ºi istorie pentru elevii claselor superioare
“Moºtenire” $1,447.92
director de proiect Gheorghe BOLOGAN

Ciclu de seminare “Modalitãfli de predare-învãflare a limbii ºi literaturii române în ºcoala
alolingvã”, $1,522.22
Gimnaziul-liceu nr. 16, Bãlfli, director de proiect Valentin BÃRSAN

Ciclu de seminare “Metode active de predare-învãflare. Forme de evaluare”, “Managementul
schimbãrii”, “Comunitãflile profesionale”, $466.06
ªcoala generalã Horodiºte, Cãlãraºi, director de proiect Valentina CHICU

Sprijin financiar pentru participarea la un program instructiv în Gabrovo, Bulgaria, pentru un grup
de 40 de elevi de la ªcoala Bulgarã din Chiºinãu, $1,516.96
director de proiect Vasile STOIANOV

Program de schimb de experienflã inifliat de profesorii de la Liceul Prometeu, Chiºinãu - Casa
Corpului didactic Piatra Neamfl, România, $3,501.55
director de proiect Aurelian SILVESTRU

Sprijin financiar pentru un program de culturalizare la Bucureºti, pentru 40 de copii din
Transnistria, $1,086.00
director de proiect Ecaterina BOLOCAN

Seminare “Economie aplicatã” pentru profesorii ºcolari, $3,537. 23
Asociaflia obºteascã “Junior Achievement Moldova - Realizãrile Tineretului din
Moldova”, director de proiect Adela SCUTARU

“Pedagogia Waldorf  la a cincea aniversare în Moldova: realizarea în practicã a concepfliei pedagogiei
libere”, $2,010.66
Asociaflia pentru Promovarea Pedagogiei Waldorf, director de proiect Liviu DASCÃL

“Noi tehnologii în predarea ºi învãflarea istoriei”, $282.27
Asociaflia “Învãflãmînt socio-uman Euro 2000”, director de proiect Valentina HAHEU

“Tehnologii moderne în predarea istoriei”, $193.83
Direcflia Raionalã de Învãflãmînt Ialoveni, director de proiect Maria CÃLDARE

Concurs interliceal la discipline ºcolare “Codru‘97”, $568.57
Liceu teoretic Cãlãraºi, director de proiect Gheorghe ªAPOVAL
“Corecflia tulburãrilor comportamentale la elevi”, $802.24
Centrul de Diagnosticare ºi Reabilitare “Armonie”, director de proiect Lucia SAVCA
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“Evaluarea rezultatelor ºcolare în clasele primare”, $160.37
Direcflia Raionalã de Învãflãmînt ªoldãneºti, director de proiect Svetlana fiURCANU

Seminare:“Formarea ºi activitatea echipelor”, “Evaluarea rezultatelor ºcolare”, “Strategii pentru
comunicarea eficientã cu pãrinflii”, $478.54
Direcflia raionalã de Învãflãmînt ªtefan Vodã, director de proiect Victor SÎNCHETRU

Seminar permanent pentru profesorii de matematicã din licee, $883.01
Un grup de profesori de la liceele din Chiºinãu, director de proiect Ion GRATII

cheltuieli operaflionale în program: $134,213.66
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HESP
cheltuieli: $137,455.00

alocãri: $58,970.00

Strategia ºi prioritãflile programului sunt susflinerea procesului de reorganizare a
institufliilor de învãflãmânt superior în domeniul ºtiinflelor socio-umanistice ºi a
inifliativelor din cadrul comunitãflii academice. Astfel toate proiectele realizate s-au
axat pe douã direcflii de bazã: dezvoltarea instituflionalã ºi instruirea cadrelor didactice
din învãflãmîntul superior umanist.

Editare de carte pentru universitãfli

cheltuieli: $12,300.00

alocãri: $2,100.00

Programul de editare a manualelor universitare a susflinut editarea unor materiale
didactice originale ale autorilor din Moldova în domeniul socio-umanistic, care vor intra
în biblioteci universitare ºi vor completa golul format de lipsa unor manuale ºi materiale
didactice în limba românã, inerente elaborãrii ºi perfecflionãrii programului de studiu. În
rezultatul a douã concursuri, din 10 lucrãri examinate au obflinut finanflare:
Valeriu CAPCELEA, Curs de prelegeri la filozofie, $4,800.00
Violina GALAICU, Dimensiunea etnicã a creafliei muzicale, $3,400.00
Mariana ªLAPAC, Arhitectura fortificafliei medievale de la Cetatea Albã, $6,800.00

A fost lansatã o modalitate nouã de sprijinire ºi încurajare a autorilor de manuale/
cursuri universitare - s-a anunflat un concurs pentru elaborãri de manuale. Scopul
proiectului a fost încurajarea elaborãrii unor lucrãri absente în domenii prioritare ºi
sprijinirea autorilor în procesul de creare a manualelor, dificil în condifliile crizei
economice. Autorii urmau a prezenta concepflia viitorului manual ºi primul capitol
scris deja. Din 15 proiecte prezentate la concurs în rezultatul selecfliei au obflinut
granturi de $600.00 pentru 6 luni autorii:
N.VICOL, Fonetica ºi fonologia
A.EVDOªENCO, Introducere în semioticã
I. BORS, Relafliile valutar-financiare internaflionale
P. FRUNTAS, Sisteme politice contemporane
A. EªANU, V. EªANU, Culturã ºi civilizaflie româneascã
C. POPOVICI, Prefilozofia europeanã
I. CHIRTOAGA, Istoria românilor. Epoca medie
C. MARIN, Comunicarea instituflionalã
L. STOG, Responsabilitatea - dimensiune a personalitãflii

Transformarea curriculum-ului universitar

cheltuieli: $870.00

alocãri: $5,000.00

Programul susfline introducerea cursurilor noi în programul de studiu sau
restructurarea celor existente în vederea ajustãrii lor la cerinflele ºi standardele
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internaflionale. Granturi pentru elaborãri de programe analitice în domeniul ºtiinflelor
socio-umanistice au fost oferite autorilor:
Valentin ARAPU, Studiul izvoarelor istorice
Eduard BAIDAUS, Istoria evului mediu
Valentina COZMA, Valeriu COZMA, Cercetarea istoricã
Mihail BURUIANÃ, Drept economic internaflional

Suport informaflional: abonarea universitãflilor din Moldova la revistele ºi

ziarele de peste hotare

cheltuieli: $9,900.00

alocãri: $1,000.00

Universitãflile au fost asigurate cu reviste ºi ziare din diferite domenii, la care nu au
acces din cauza lipsei de fonduri. Selectarea publicafliilor s-a efectuat în baza
solicitãrilor venite de la facultãfli pentru domeniile reprezentative. S-au oferit
abonamente urmãtoarelor universitãfli ºi instituflii: ASEM, ULIM, UPS “I.Creangã”,
AM, IAM, USB, AAPM, Centrul pentru Problemele Pieflei, UAM, Institutul
Internaflional de management, UTM.

Învãflãmântul superior în Moldova, probleme ºi perspective

cheltuieli: $15,000.00

În 1997 a fost inaugurat un ciclu de seminare ºi mese rotunde cu genericul
“Transformãri în domeniul învãflãmîntului superior - probleme ºi cãi de
implementare”, organizate de Consiliul pentru Educaflie al Fundafliei Soros Moldova
ºi Consiliul Rectorilor din Moldova.

Seminar internaflional “Problemele autonomiei universitare în Republica Moldova”, 21-22 aprilie
1997
experfli invitafli: Oleg Kupflov, CEPES, Oficiul din Bucureºti; Ewa Chmielecka, Institutul
pentru Politicã Publicã, Directorul programului Reforma învãflãmântului superior din
Polonia; Christian Daudel, consilier, direcflia învãflãmântului superior, Ministerul
Învãflãmântului din Franfla; Robert de Groof, Newport University, SUA, Directorul
filialei din Moldova; Voldemar Tomusk, HESP Internaflional, OSI -Budapesta.

Au participat rectori ºi vice-rectori de la 15 instituflii de învãflãmânt superior din
Moldova, reprezentanfli ai Ministerului Învãflãmântului din Moldova, de la alte
organizaflii ºi instituflii interesate în dezbaterea aspectelor de autonomie universitarã
(situaflia actualã ºi perspective în diverse flãri; tipuri de autonomie, controlul statului ºi
învãflãmîntul particular, pregãtirea corpului profesoral-didactic ºi selectarea cadrelor
de conducere în condifliile autonomiei universitare).

Seminar internaflional “Principii ºi modalitãfli de evaluare a calitãflii în învaflãmîntul superior”, 27-
28 noiembrie 1997
organizatori: Fundaflia Soros Moldova, Consiliul Rectorilor din Moldova, ASEM.
Experfli invitafli: Don F. Westerheijden, Departamentul de evaluare a calitæflii, Centrul de
Studiere a Politicii în domeniul Învãflãmântului Superior, Universitatea din Twente,
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Olanda; Hugh Glanville, Centrul de Asistenflã în domeniul Calitãflii, Universitatea Open,
Londra; Oleg Kupflov, CEPES-UNESCO, Oficiul din Bucureºti; Robert de Groof,
Universitatea Newport, SUA; Renee Ribier, Comisia Naflionalã de Evaluare din Franfla;
Gheorghe Popa, Consiliul Naflional pentru Evaluarea Academicã ºi Acreditare din
Romania, Universitatea Iaºi; Oleksandr Shtokvych, Director CEP din Ucraina ºi Moldova.
Printre temele care au trezit interes din partea participanflilor comunitãflii academice
din Moldova s-au remarcat: rãspunderea instituflionalã în vederea evaluãrii calitãflii;
evaluarea curriculum-ului pedagogic superior; strategii de evaluare a calitãflii în
învãflãmântul superior din Moldova; experienfla flãrilor europene ºi a României;
modalitãfli de apreciere a cunoºtinflelor studenflilor la ASEM.

Burse HESP pentru doctoranzi

cheltuieli: $16,100.00

alocãri: $1,100.00

Programul a acordat burse doctoranzilor din domeniul ºtiinflelor socio-umanistice
întru susflinerea activitãflii lor de cercetare (acoperind cheltuielile materiale legate de
lucrul de cercetare ºi documentare la diverse centre universitare din tarã ºi de peste
hotare ºi facilitînd procesul de elaborare a tezelor de doctorat). Bursele au fost oferite
în baza concursului de proiecte de investigaflie. Criterii de eligibilitate: actualitatea ºi
originalitatea cercetãrilor, modalitatea de implementare a obiectivelor ºi impactul
social al lucrãrii. Programul a fost anunflat public de douã ori, în primãvarã ºi toamnã.
Bursele au fost diferenfliate: gradul I - 3600 lei ($800.00); gradul II - 2300 lei
($500.00); gradul III - 1500 lei ($300.00).

Burse de gradul I:

V. BUBULICI - istorie, Universitatea “Al.I.Cuza”, Iaºi
S. MUSTEAfiÃ - istorie, Universitatea “Al.I.Cuza”, Iaºi
G. DELINSCHI - filologie englezã, Universitatea “Al.I.Cuza”, Iaºi
E. GROSU - filologie românã, Universitatea Bucureºti
A. CARPOV - arhitecturã, Institutul de Arhitecturã “Ion Mincu”, Bucureºti
E. BOJOGA - filologie românã, Universitatea Cluj
D. DUMITRU - istorie, UPS “Ion Creangã”
S. VÂLCU - pedagogie, Universitatea Cluj
T. MACARI - istoria artelor, Universitatea Cluj

Burse de gradul II:

I. GUMENÂI - istorie, Universitatea “Al.I.Cuza”, Iaºi
G. DUHLICHER - economie, Universitatea “Al.I.Cuza”, Iaºi
M. ABRAMCIUC - literatura românã, Universitatea “Al.I.Cuza”, Iaºi
L. BOLOCAN - psihologie socialã, Universitatea Bucureºti
L. BALAN - istoria pedagogiei, UPS “Ion Creangã”
V. ARAPU - istoria românilor, USM

Burse de gradul III:

V. CREfiU - istoria românilor, USM
L. ANTONOV - istorie, Universitatea “Al.I.Cuza” Iaºi
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S. CIUMAC - economie, Institutul Naflional de Cercetãri Economice al Academiei
Române
A. BÂRCÃ - economia muncii, Universitatea “Al.I.Cuza” Iaºi
C. ªPAC - psihologie specialã, Universitatea Bucureºti
E. ZIDU-HAHEU - pedagogie generalã, UPS “Ion Creangã”
S. JANTUAN - psiho-esteticã experimentalã, Universitatea Bucureºti
N. SLABU - filozofie, Universitatea Cluj-Napoca
V. OLÃRESCU - psihologie corecflionalã, Institutul de ªtiinfle Pedagogice ºi
Psihologice
I. ILAªCU - pedagogie generalã, UPS “Ion Creangã”
L. HANDRABURA - filologie, Universitatea “Al.I.Cuza” Iaºi
V. BABÃRÃ - drept, Universitatea Bucureºti
V. BORª - ºtiinfle politice, USM
V. POPA - filozofie, USM
I. MIRONOV - geografie, Institutul de Geografie, AªM
M. ZAGAIEVSCHI - pedagogie, UPS “Ion Creangã”
M. HACHI - economie, ASEM
A. ªTEFÂRfiÃ - pedagogie specialã, Institutul de ªtiinfle Pedagogice

Concurs pentru cadre didactice tinere

cheltuieli: $8,000.00

alocãri: $870.00

A fost unul din programele noi, abordînd problema menflinerii cadrelor tinere la
institufliile de învãflãmînt superior; lectorii tineri sunt în primul rînd promotori ai
ideilor de reorganizare a procesului de instruire ºi de schimbare a mentalitãflii atît a
profesorilor, cît ºi a studenflilor. Condifliile materiale însã, propuse de universitãfli la
angajarea tinerilor la catedre, sunt foarte modeste ºi majoritatea absolvenflilor dintre
cei mai dotafli îºi continuã activitatea în business sau structuri comerciale.

La concurs s-au prezentat peste 120 de participanfli, dintre care beneficiari ai burselor
în mãrime de 1200 lei ($250.00) au fost nominalizafli 40 de lectori tineri de la 13
universitãfli din Moldova:
ASEM - E HÎRBU, A. TCACENCO
IAM - S. GUfiANU, E. MORARU, A. fiURCANU, A. CASTRAVEfi, N. COZARU
UCC - M. JALENCU
ULIM - V. BÎRLÃDEANU, V. CELAC
USU - I. RUSU, N. ROªU
UPS “I.Creangã” - I. CIOCAN, V. MELINTE, A. MOLDOVEANU
USB - A. GARABAGIU, V. OLARI, R. PRODAN, V. ªOCHICHIU
USM - D. CHEIANU, I. CIALENCO, V. CUMPÃTÃ, A. GROSU, R.
STAVARACHE, V. UMANEfi, J. ANICHIN, V. HÎNCU, R. MELNICIUC, P.
NEGURÃ
UMF- R. PASCAL, V. BALTAG, R. BALTAG
UST - V. BORDAN, A. BRAICOV, S. CODREANU, I. MELNIC
UTM - V. BESCHIERU, E. SÎRBU, V. TENTIUC
UAM - N. GAVRILAª
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Program de stagiu al profesorilor universitari

cheltuieli: $26,300.00

alocãri: $2,700.00

Conform condifliilor acestui program devenit tradiflional, sunt acordate granturi de
cãlãtorie lectorilor universitari, invitafli cu un program de stagiu la diverse centre
universitare din strãinãtate sau în scop de cercetare la arhive/biblioteci în vederea
elaborãrii cursurilor noi sau modernizãrii celor existente. Fundaflia a acoperit
cheltuielile legate de drum, cazare ºi masã pînã la 2 luni, cât ºi cheltuielile legate de
multiplicarea materialelor ºi accesul la surse de informare. Beneficiari în anul 1997 au
fost:
Stagiu la Universitatea Complutense, Madrid, Spania
Raisa MIHAI, filologie spaniolã, ULIM

Stagiu la Academia de Muzicã din Katowice, Polonia
Liuba BURAVfiEV, arta interpretativã, IAM

Stagiu la Academia Teatralã din St.Petersburg
Petru BALAN, scenografie, IAM

Stagiu de elaborare a proiectelor de diplomã la Universitatea Henci Poinrace, Nancy, Franfla
Vitalie fiAPU, Silviu AFTENI, studenfli, tehnologia alimentarã, UTM

Stagiu practic pentru studenflii USM la Universitatea de Medicinã, Bucureºti
Silvia CHEIANU, fiziologia omului, USM

Stagiu la Universitatea de Stat din Moscova, Rusia
Nicolae EªANU, drept, USM

Stagiu practic al studenflilor de la IAM la Institutul de Arte din Bucureºti, România
Simion ZAMªA, artele vizuale, IAM

Stagiu practic al studenflilor de la facultãflile de istorie ale USM, ULIM ºi UPS “I.Creangã”
Sergiu MUSTEAfiÃ, istorie, UPS “I.Creangã”

Stagiu de documentare la Institutul Naflional Politehnic din Toulouse, Franfla
Petru TOMIfiA, management, UAM

Stagiu la Universitatea Stendhal, Grenoble, Centrul Universitar de Studii Franceze, Paris
Ana BONDARENCO, filologie, ºtiinflele comunicãrii, ULIM

Stagiu pentru studenflii de la facultatea de economie la ªcoala Superioarã Agrarã din Toulouse,
Franfla, 9-24 noiembrie 1997
Svetlana LISNIC, filologie francezã, UAM

Stagiu de documentare la ªcoala superioarã de arte plastice din Drezden, Germania
Ion CAVARNALÎ, arte plastice, UPS “I.Creangã”
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Stagiu de documentare la Universitatea Pedagogicã din Moscova, Rusia
Nicolae TUDOREANU, istorie, UPS ”I.Creangã”

Stagiu la ªcoala Superioarã de economie, arte ºi comunicare, Paris, Franfla
Alexandru ªCHIOPU, arte plastice, IAM

Conferinfla Studenfleascã CEP, Lvov, Ucraina, 4-6 decembrie
Director de proiect - Justin Connor, lector CEP la ASEM
grup de 10 studenfli de la facultãflile de drept de la institufliile din Moldova

Program de invitare a profesorilor strãini

Conferinflele “Constantin Noica”
Invitarea profesorilor cu renume din România în domeniul filozofiei ºi istoriei artelor
în cadrul ciclului de colocvii, organizate în perioada martie-octombrie 1997 din
inifliativa dlui Gheorghe BOBÎNÃ, cercetãtor, Institutul de Filosofie, Sociologie ºi
Drept, AªM.

Invitarea profesorilor din România ºi Rusia la conferinfla ºtiinflificã “Lecturi
Milesciene”, organizatã de ªtefan LUPAN, USM, cercetãtor la Institutul de Filosofie,
Sociologie ºi Drept, AªM.

Invitarea prof. Ernest John Ashby, Universitatea din Wales, Marea Britanie, cu
prelegeri flinute în cadrul ULIM ºi UMF.

Proiecte pentru învãflãmîntul superior din Moldova

cheltuieli: $15,105.00

alocãri: $15,000.00

Au fost sprijinite proiecte reprezentative de perspectivã ºi lungã duratã, care prin
desfãºurarea lor vor facilita procesul de transformare a sistemului de învãflãmînt
superior socio-umanist ºi vor contribui la schimbarea ºi modernizarea curriculum-ului
existent, la îmbunãtãflirea ºi crearea programelor educaflionale noi, la valorificarea
eforturilor depuse de profesori ºi studenfli în vederea încadrãrii acestora în activitatea
de cercetare ºi elaborare a tezelor, lucrãrilor, etc.

Modernizarea procesului de studiu în domeniul arheologiei ºi istoriei romanilor, $6,500.00
director de proiect V. GONfiA, istoria românilor, UPS “I.Creangã”

Conferinflã ºtiinflificã studenfleascã la istorie, USM, $330.00
director de proiect V. CROITORU, Liga studenflilor de la USM

Conferinflã ºtiinflificã studenfleascã la istorie, UPS “I.Creangã” , $330.00
director de proiect Sergiu MUSTEAfiÃ, Asociaflia studenflilor istorici de la UPS
“I.Creangã”

Elaborarea curriculum-ului psihopedagogic în învãflîmântul superior, 1997-1998, $15,000.00
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director de proiect Ludmila PAPUC, ºef  catedrã Pedagogie Generalã, UPS
“I.Creangã”

Crearea Laboratorului de retoricã ºi culturã a limbii în cadrul USM, $5,000.00
director de proiect Irina CONDREA, Facultatea de Filologie, USM

Conferinflã Internaflionalãî Studenfleascã CEP în Lvov, 4-6 decembrie 1997, $2,945.00
Justin CONNOR, lector CEP ASEM

Pe parcursul anului 1997 s-au desfãºurat proiecte, inifliate ºi aprobate în 1996:

Modernizarera procesului de predareÊîn domeniul culturologiei, $11,500.00
director de proiect Emil DRAGNEV, ºef  catedrã Istoria Artelor, USM

Introducerea psihologiei clinice în curriculum USM, $21,500.00
director de proiect Carolina PLATON, ºef  catedrã Psihologie, USM

Restructurarea studiului lingvistic la USM, $16,400.00
director de proiect Anatol CIOBANU, catedra Filologie Românã, USM

Curs de instruire la distanflã, organizat la Bucureºti de Open Universitz, $3,070.00
director de proiect Simion CAISÎN, director Centru de calcul al USM

Prima conferinflã ºtiinflificã studenfleascã a universitãflilor din Moldova ºi România, $6,210.00
director de proiect ªtefan CARTOFEANU, ºef  secflie relaflii externe, UTM

Bazã de date a localitãflilor din Basarabia, proiect de cercetare în istorie, $6,400.00
director de proiect Vitalie VÃRATIC, Institutul de Istorie, AªM
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Colegiul Invizibil Moldova
(Programul Internaflional HESP - “Falanga”)

cheltuieli: $152,045.41

alocãri: $38,789.59

Programul a fost lansat în februarie 1996 cu susflinerea financiarã a Fundafliei Soros
Moldova, a Institutului pentru o Societate Deschisã Budapesta ºi în colaborare cu
universitãflile ºi institufliile din Chisinãu. Programul a fost gîndit ca un proiect special
din cadrul programului internaflional HESP, orientat spre dezvoltarea ºtiinflelor sociale
în instruirea universitarã din Moldova. Necesitatea unui astfel de program este
determinatã ºi de atenflia redusã care a fost acordatã ºtiinflelor sociale în perioada
comunistã.

Colegiul Invizibil Moldova este orientat spre amplificarea ºi aprofundarea activitãflilor
de instruire, academice ºi de cercetare în domeniul ºtiinflelor sociale. Colegiul are
patru domenii de activitate: ºtiinfle politice, sociologie, psihologie ºi filozofie.

Obiectivul programului este de a contribui la pregãtirea unei generaflii noi de profesioniºti în domeniul
ºtiinflelor sociale, care ar activa ulterior în cadrul institufliilor superioare de învãflãmînt, organe de
administrare publicã, instituflii politice, contribuind astfel la dezvoltarea unei societãfli democratice.

La momentul actual activitãflile academice ºi lucrul de cercetare ºtiinflificã se
desfãºoarã în cadrul a patru laboratoare de specialitate:
Laboratorul de Filozofie: USM, str. Gh. Caºu 32, biroul 210
Laboratorul de Sociologie: USM, str. Gh. Caºu 32, biroul 201 A
Laboratorul de ªtiinfle Politice: ULIM, str. Vlaicu Pîrcãlab 52, biroul 216
Laboratorul de Psihologie: UPS “I. Creangã”, str. Ion Creangã 1, biroul 60

In activitatea Colegiului Invizibil sunt încadrafli circa 100 de persoane (60 studenfli ºi
40 profesori). Elementul cheie al activitãflii Colegiului Invizibil sunt studenflii, tinerii
cei mai dotafli de la facultãflile de ºtiinfle sociale ale universitãflilor din Moldova.
Membrii Colegiului Invizibil sunt selectafli în rezultatul unui ºir de teste, anunflate
public. Profesorii sunt selectafli printr-un concurs special dintre cei mai buni profesori
ai universitãflilor din Chiºinãu. Colegiul mai invitã profesori de la prestigioase centre
universitare din Vest (Franfla, Marea Britanie, Belgia, România, Rusia, SUA, Italia,
Germania) pentru susflinerea unor cursuri în domeniile de interes.

Programul are cîteva direcflii de activitate:

Program de lucru individual

cheltuieli: $6,629.11

Lucrul individual de cercetare ºtiinflificã este o formã de bazã a activitãflilor academice
din cadrul laboratoarelor. Un profesor tutore coordoneazã lucrul de cercetare a 2
studenfli. Studenflii îºi aleg tema de cercetare ºtiinflificã la începutul anului de studii.
Temele sunt examinate ºi aprobate la ºedinfla Senatului Colegiului Invizibil.
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Profesori invitafli

cheltuieli: $1,812.19

Un compartiment special al programului este invitarea unor profesori notorii de la
centrele universitare de peste hotare, pentru a fline prelegeri membrilor Colegiului
Invizibil ºi altor studenfli universitari.

Invitafli în 1997:
Robert de GROOF, Universitatea Newport, SUA, “Psihosexologia umanã”
Dr. BENCHETRIT, Universitatea Toulouse, Franfla, “Respirînd personalitate”
Ovidiu LUNGU, Universitatea “A.I. Cuza”, Iaºi, România, “Utilizarea computerului
în studiul psihologic”
Ilie PARVU, Universitatea din Bucureºti, România, “Metafizica 1997”
Ion IANOSI, Universitatea din Bucureºti, România, “Istoria filozofiei române:
alternative, confruntãri, perspective”
Gheorghe BRATESCU, Universitatea din Bucureºti, România, “Utopiile medicale”
Andrei MARGA, Universitatea Babeº-Bolyai, Cluj, România, “Relativismul ºi
consecinflele lui”
Nicolae RÂMBU, Universitatea din Iaºi, România, “Filozofia clasicã germanã”
Cezar RADU, Universitatea din Bucureºti, România
Neagu DJUVARA, Universitatea din Bucureºti, România, “Teorii moderne ale teoriei
speculative a istoriei”
Alexandru SURDU, Universitatea din Bucureºti, România, “Semnificaflia lui
Constantin Noica în filozofia românã”
Victor STOICHITA, Universitatea din Freiburg, “Despre umbrã”
Stefan AFLOROAEI, Universitatea din Iaºi, România, “Întoarcerea hermeneuticã a
filozofiei”
Sorin VIERU, Universitatea din Bucureºti, România, “Procesul Socrate ºi ecourile lui
în modernitate”
Mircea FLONTA, Universitatea din Bucureºti, România, “Stiluri ale filozofiei ºi
tradifliile filozofice”
Alexandru BOBOC, membru al Academiei Române, profesor la Universitatea din
Bucureºti, România
Aurel CODOBAN, Universitatea din Cluj, România
Bruno STEFAN, Universitatea “Titu Maiorescu”, Bucureºti, România, “Campaniile
electorale”
Giovanna GIANTURCO, Universitatea din Roma, Italia, “Sociologia Comunicãrii”
Ferdinand von KINSKY, Membru al Academiei din Bavaria, Director al Centrului
Internaflional de Formare Europeanã, “Federalismul în filozofia politicii”
Alexandr ISCANDAREAN, director al Institutului de Studii Caucaziene, Moscova,
“Mutaflii etno-psihologice - consecinfle ale ºtiinflei politice moderne caucaziene”
Stephen ROOPERT, Profesor la Universitatea New-York, SUA, “Sistem politic
comparat SUA-Moldova”
Alessandro FIGUS, Universitatea din Genova, Italia, “Sisteme politice comparate ale
flãrilor comunitãflii europene”
Cristian DAUDEL, Universitatea Paris V, Franfla, “Metoda analizei geo-strategice”
Claude NIGOUL, director al Institutului Relafliilor Internaflionale, Nice, Franfla,
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“Sistemul relafliilor internaflionale în regiunea mediteraneanã”
dr. Yu. LEANCA, Ambasador cu misiuni speciale, Ministerul de Externe al Moldovei
Nicolae CHIRTOACÃ, director al Centrului Euro-Athlantic în Moldova

Cursuri de limbi moderne

cheltuieli: $2,088.36

In cadrul programului au fost organizate cursuri pentru studierea limbilor moderne:
limba englezã (obligatoriu), limba germanã, limba francezã, limba spaniolã.

Formarea deprinderilor practice de lucru la computer

În programul de studiu intrã cursuri obligatorii de lucru la computer pentru formarea
deprinderilor practice de utilizare Word, EXCEL, utilizarea poºtei electronice ºi
Internet. Regimul de lucru prevede 4 ore de instruire pe sãptãmînã în 8 grupe.
Laboratoarele de computere sunt deschise pentru tofli studenflii.
Laborator de Computere 1: USM, str. Mateevici, 60
Laborator de Computere 2: UPS “I. Creangã”, str. Ion Creangã, 1

Seminare, conferinfle, ºcoli de varã

În 1997 membrii programului au efectuat vizite de studiu la centre universitare de
peste hotare, au participat cu rapoarte sau în calitate de audienfli la diferite conferinfle
internaflionale, øcoli de varã.

Prima ºcoalã de varã în domeniul ºtiinflelor sociale, 13 iulie - 2 august 1997, $40,376.12
(Colegiul Invizibil în colaborare cu programul HESP)
Participanfli - 40 studenfli ºi 12 profesori din Moldova; 19 profesori invitafli au
prezentat prelegeri la ºcoala de varã:
Vlad SUZAN, psihoterapeut, clinica experimentalã “Fernand Vidal”, Paris, France
Ferdinand von KINSKY, membru al Academiei din Bavaria, director, Centrul de
Formare Europeanã
Alexandr LIDERS, ºef  catedrã psihologie clinicã, Universitatea “Lomonosov”,
Moscova
Alexandr ISCANDAREAN, director, Institutul de Studii Caucaziene, Moscova
Galina CINARIHINA, Centrul de Studii Sociale ºi Politice “Epiflentr”, Moscova
Alexandru BOBOC, membru al Academiei Române, profesor, Universitatea din
Bucureºti, România
Aurel CODOBAN, ºef  catedrã filozofie, Universitatea din Cluj
Mircea MICLE, ºef  catedrã psihologie, Universitatea din Cluj
Ion MARGINEAN, ºef  catedrã sociologie, ªcoala Naflionalã de Administrare,
Bucureºti, România
Bruno STEFAN, conferenfliar, Universitatea din Bucureºti, România
Elisabeta STACIULESCU, conferenfliar, Universitatea din Iaºi, România
Nicolae RÂMBU, profesor-asistent, Universitatea din Iaºi, România
Robert de GROOF, Universitatea Newport, SUA
Cristian BOCANCEA, Universitatea din Iaºi, România
Gvozden FLEGO, Universitatea din Zagreb, Croaflia
Mauro PALUMBO, Universitatea din Genova, Italia
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Franco PRAUSELLO, Universitatea din Genova, Italia
Giovanna GIANTURCO, Universitatea din Roma, Italia
Alesandro FIGUS, Universitatea din Genova, Italia

Vizite de studiu ale studenflilor ºi profesorilor

Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaºi, România
Universitatea din Bucureºti, România
Universitatea Babeº - Bolyai, Cluj, România
Universitatea Central Europeanã, Budapesta, Ungaria

Participãri la conferinfle ºi seminare

Conferinflã “Tudor Vianu -100 ani de la naºtere”
Conferinflã internaflionalã “Constantin Noica”
Conferinflã internaflionalã “Integrare europeanã prin integrare regionalã”, Chiºinãu,
11-12 decembrie
Conferinflã internaflionalã “Refugiaflii: situaflia curentã ºi perspective pentru
soluflionarea problemei”, Chiºinãu, 1997
Seminar internaflional moldo-german, noiembrie 1997
Conferinflã internaflionalã “Societatea în tranziflie”, Cluj-Napoca, România, 13-17
noiembrie 1997
Atelier internaflional, octombrie1997, Iaºi, România
Conferinfle ºi seminare ºtiinflifice, Olanda, Slovacia

Publicaflii

Membrii Colegiului Invizibil îºi împãrtãºesc cunoºtinflele acumulate comunitãflii
academice din Moldova ºi prin publicafliile elaborate ca rezultat al activitãflii lor:
- buletinul Colegiului Invizibil (bilunar)
- articole scrise de studenfli ºi profesori, publicate în mass-media
- prezentãrile studenflilor la conferinfle ºi ºcoli de varã
- cursuri inovatoare inifliate de profesorii Colegiului

Achiziflia materialelor de instruire

cheltuieli: $6,352.04

Fiecare laborator posedã o biblioteca specializatã, deschisã pentru studenfli. Biblioteca
include reviste de specialitate, manuale, monografii, dicflionare. În 1997 au fost
procurate 1400 titluri de cãrfli ºi manuale pentru laboratoarele de specialitate. Din 52
titluri de reviste ºi publicaflii periodice în domeniul ºtiinflelor sociale, abonate pentru
1998, 49 au fost oferite prin intermediul programului The East & Central Europe
Journal Donation Project (New School for Social Research, New York).

Burse

cheltuieli: $22,685.50

Scopul burselor acordate membrilor programului este asigurarea unui nivel
corespunzãtor de trai al studenflilor, posibilitatea de a se dedica totalmente
aprofundãrii cunoºtinflelor, pentru a nu fi impuºi sã caute mijloace de existenflã,
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angajîndu-se la lucru suplimentar orelor
de studii.

Lista studenflilor - membri ai Colegiului
Invizibil

Laboratorul de Filozofie

anul I
Tatiana BULANCEA, USM
Larisa CIORNEI, USM
Tudor CLAPCO, UTM
Liviu GHIDIRIM, USM
Lilia GLIJIN, USM
Angela POPA, USM
Eugen MITROFAN, USM
anul 2
Eugenia BOGATU, USM
Marin DOLINfiÃ, USM
Lucia FARMACHI, USM
Vlad PARASCHIV, USM
Galina URECHEANU, USM

Laboratorul de Sociologie

anul 1
Mariana BUCIUCIANU, USM
Corina CAIREAC, USM
Elena CARCEA, USM
Cornelia DONI, USM
Adelina LABIC, USM
Aliona SECARÃ, USM
Natalia ªARAGOV, USM
anul 2
Eugenia BIRIUC, USM
Natalia CHIRILOV, USM
Dumitru GUfiULEAC, ASEM
Natalia LUCHIAN, USM
Marina MAªCAUfiAN, USM
Artur MUNTEANU, ASEM
Evelina STRATAN, USM

Laboratorul de Psihologie

anul 1
Nicolae BEªLIU, UPS “I. Creangã”
Iulia BUZENCO, USM
Angela CARAMAN, UPS “I. Creangã”
Stela DIMITRAªCO, USM
Olga MOROZAN, UPS “I. Creangã”

Lilia NACU, UPS “I. Creangã”
Diana POSTU, USM
Diana ROªCA, USM
anul 2
Inga CÃLIN, UPS “I. Creangã”
Ala CIORICI, USM
Zoia COJUHARI, UPS “I. Creangã”
Mariana EPUREANU, UPS “I.
Creangã”
Vitalie POPESCU, UPS “I. Creangã”
Daniela SÎMBOTEANU, UPS “I.
Creangã”
Diana SPULBER, USM
Daniela TERZI, USM

Laboratorul de ªtiinfle Politice

anul 1
Viorel ALBU, USM
Elvira ANGHEL, USM
Otilia BOLOGAN, USM
Vasile CHITII, USM
Alexandru GAMARfl, USM
Octavian MAMALIGA, USM
Dorin PEREU, USM
Alexandru SIMIONOV, USM
anul 2
Igor BOflAN, USM
Pavel CABACENCO, USM
Eugenia CERBA, USM
Andrei COVAL, ULIM
Vadim GUZUN, USM
Alexandru OPRUNENCO, USM
Silvia SOLOMON, USM

Profesori încadrafli în activitatea

programului

cheltuieli: $22,445.79

Laboratorul de ªtiinfle Politice

Mihai CERNENCO
dr. în ºtiinfle istorice, ºef  catedrã ºtiinfle sociale,
ULIM
Ala BELOSTECINIC
dr. în ºtiinfle politice, profesor-asistent, catedra
ºtiinfle politice, USM
Nicolae CHIRTOACÆ
lector superior, catedra ºtiinfle sociale, ULIM
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Laboratorul de Sociologie
Valentin fiURCAN
dr. în sociologie, lector superior, catedra sociologie
ºi istorie a filozofiei, USM
Gheorghe CÃLCÂI
dr. în filozofie, ºef  sector sociologie, Institutul de
Filozofie, Sociologie ºi Drept, AªM
Ludmila MALCOCI
dr. în sociologie, cercetãtor ºtiinflific, Institutul de
Filozofie, Sociologie ºi Drept, ASM, asistent,
catedra mass-media, USM
Ana PASCARU
dr. în filozofie, cercetãtor ºtiinflific superior,
Institutul de Filozofie, Sociologie ºi Drept,
ASM

Laboratorul de Psihologie

Ion NEGURÃ
dr. în psihologie, ºef  catedrã psihologie generalã,
UPS “I. Creangã”
Lilian NEGURÃ
magistru în psihologie, lector, catedra psihologie
generalã, UPS “I.Creanga”
Grigore fiAPU
dr. în psihologie, profesor-asistent, USM
Igor RACU
dr. în psihologie, decan, facultatea de psihologie,
UPS “I. Creangã”

Laboratorul de Filozofie

Gheorghe BOBÂNÃ
dr. habilitat în filozofie, ºef  sector esteticã ºi
istorie a filozofiei, Institutul de Filozofie,
Sociologie ºi Drept, ASM
Ion SÂRBU
dr. habilitat în filozofie, profesor, ULIM
Eudochia SAHARNEANU
dr. în filozofie, prodecan, facultatea de psihologie
ºi filozofie, USM
Grigore VASILESCU
dr. habilitat în filozofie, ºef  catedrã filozofie,
UAM

Laborator de Informaticã 1

Eugen CAISÎN
lector, catedra de informaticã, USM

Laboratorul de Informaticã 2

Iurie GUZUN
dr. în ºtiinfle tehnice, profesor la catedra de
informaticã, UPS “I. Creangã”

Tutori - asistenfli
ªtiinfle Politice

Ala COJOCARU
lector, AAPM

Filozofie

Vitalie POPA
USM, doctorand
Angela STAFII
USM, doctorand, lector

Psihologie

Tatiana TURCHINA
USM, doctorand, lector
Ina MORARU
USM, doctorand, lector

Sociologie

Diana CHEIANU
USM, doctorand, lector
Eduard MIHAILOV
director, Centrul de Analizã ºi Studii în
Sociologie, ªtiinfle Politice
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Burse
cheltuieli: $166,313.00

alocæri: $11,331.00

Programele regionale ºi naflionale de burse au contribuit la ridicarea nivelului de
pregãtire profesionalã a cadrelor naflionale din diferite domenii. A fost acordatã
asistenflã financiarã (totalã sau parflialã) pentru studii în strãinãtate, precum ºi burse de
merit pentru studenflii de la institufliile de învãflãmînt superior din republicã.

Natalia DOBÎNDÃ

College of  Europe, Natolin, Polonia, Institutul
pentru o Societate Deschisã - Budapesta
Viorel URSU
Cristina CHEPTEA

College of  Europe, Bruges, Belgia, Uniunea
Europeanã
Victor BURAC
Natalia BALTA

Studii postuniversitare

Universitatea din Las Palmas de Gran
Canaria, Spania
Ana GUCA

Universitatea III Stendhal, Grenoble, Franfla
Mihaela MANOLE

ªcoala Politehnicã din Montreal, Canada
Liliana SURUGIU-BAJUREA

ªcoala de Management, Universitatea “Case
Western Reserve“, Cleveland, SUA
Georgeta SOLOMIfiCAIA

Universitatea A&M din Texas, SUA
Radu DASCALIUC

ªcoala de studii administrative “John F.
Kennedy” din Harvard, Massachusetts, SUA
Lidia SPÃTARU

Universitatea din Iowa, SUA
Viorel BOSTAN

Universitatea “Pierre Mendes France“,

Programe regionale

cheltuieli: $18,636.00

Universitatea Americanã din Bulgaria
Lucia LAVRIC
Georgeta GAVRILIUC
Iurie LAIU
Marin CEBOTARI
Eugen HALZANOV

Program de schimb univeristar “Virtual
University“
Elena ANESTE
Elena BOCANCIA

Universitatea din Warwick, Marea Britanie
Dorin DUMBRÃVEANU
Iulia CONOPLINA

Universitatea Central Europeanã, Ungaria
Igor MARDARI
Veaceslav CANTEA
Ludmila VASILOV
Victor TODORIUC

Burse suplimentare

cheltuieli: $123,165.00

alocãri: $11,331.00

Programe naflionale

Centrul Internaflional de Management, Ungaria
Cristian STRATAN
Dan VULPE

Les Ecoles Normales Superieures, Franfla
Andrei BUZDUGAN
Angela DEMIAN
Valeriu RAZLOG
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Grenoble, Franfla
Neonila VÎLCU

Universitatea din Denver, Colorado, SUA
Victor CULIUC

Universitatea din Massachusetts-Dartmouth,
SUA
Petru ZAMISNII

Institutul Gestalt din Sanct-Petersburg, Rusia
Nadejda KRASNOPOLSKI

Institutul de Studii Europene, Universitatea
Liberã din Bruxelles
Eugen REVENCO

Conservatorul de Stat “P.I. Ceacovschi“,
Moscova, Rusia
Iulia GUBAIDULIN

ªcoala de Business Solvay, Universitatea Liberã
din Bruxelles, Belgia
Ovidiu COTELEA

Universitatea Franche-Comte, Besancon, Franfla
Eugen REVENCO

Universitatea Pantheon-Sorbonne, Paris,
Franfla
Tatiana EªANU

Academia de Educaflie Fizicã ºi Sport,
Moscova, Rusia
Victor PANUª

Institutul de Geneticã, Centrul de Cercetãri din
Karlsruhe, Germania
Vladimir CHIRCHIN
Natalia NOVAC

Universitatea Pantheon-Sorbonne, Franfla
Dumitrifla DUMBRÃVEANU

Universitatea Paris XII Val-de-Marne, Franfla
Ileana-Tudora SAINCIUC

Laboratorul de Bagneux, Paris, Franfla
Alexandru MEREUflÃ

Centrul Internaflional Executiv de Dezvoltare,
Kranju, Slovenia
Adrian BASOC
Aurel CASIAN
Veaceslav CODREANU
Marian CUZMICI
Emil GUfiU

Studii universitare

Colegiul din Hackettstown, New-York, SUA
Eugeniu BIDCENCO

Universitatea din Oxford, Marea Britanie
Tatiana-Maria COMERZAN

Universitatea din Maryland, SUA
Eugen FILIP

Universitatea James Madison, Virginia, SUA
Florin NEDELCIUC

Institutul Profesional Internaflional de
Artizanat din Cremona, Italia
Dmitrii CECODA

Universitatea Purdue din Indianapolis, SUA
Gleb BAHMUTOV

Universitatea Jacksonville, SUA
Irina GAINUTDINOVA

Universitatea Western Kentucky, SUA
Veronica KHADJI

Academia Centralã de Arte Frumoase, Beijing,
China
Silvia LUPAªCO

Universitatea Centralã de Economie ºi
Business, Beijing, China
Tatiana GAUGAª
Universitatea Fudan, Shanghai, China
Elena fiURCANU
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Institutul Politehnic Hua Dong, Nanjing,
China
Adrian HASNAS

Universitatea Centralã de Economie ºi
Business, Beijing, China
Corneliu EFTODI

Institutul Naflional de ªtiinfle Aplicate din
Lyon, Franfla
Natalia NACU
Oxana CHELE

Universitatea Friedrich-Wilhelms, Bonn,
Germania
Vitalie ROTARU

Universitatea James Madison, Virginia, SUA
Elena GREBINCEA

Universitatea Konstanz, Germania
Veaceslav ODOBESCO

Academia de Stat de Coregrafie din Moscova,
Rusia
Ion CUROSU

Universitatea Ruprecht-Karl din Heidelberg,
Germania
Carolina BEJENARU

Universitatea din Perugia, Italia
Liviu LUCA

Universitatea din Atena, Grecia
Tudor VASILICÃ

Universitatea George Washington, SUA
Radu PANflÎRU

Colegiul din Burlington, Vermont, SUA
Natalia VOROBIOVA

Universitatea “Ovidius”, Constanfla, România
Ecaterina PLATON

Colegiul Teoretic “O.C.Tãslautani”, Toplifla,
România
Mihaela PLATON

Schimb de experienflã, ºcoli de varã,

alte manifestaflii

ªcoala Tematicã ºi Lingvisticã pentru tinerii
cercetãtori în domeniul ºtiinflelor socio-umane din
flãrile Europei Centrale ºi Orientale, Sevres,
Franfla
Igor KLIPII
Victor JUC

Universitatea Carmen de Las Guevas,
Granada, Spania, cursuri de varã
Lilia fiAP

Universitatea Tehnicã Ilmenau, Germania,
conferinflã
Mariana BUZU

Institutul Internaflional de Administraflie
Publicã, Paris, Franfla
Elena fiURCOVA

Universitatea James Madison, Virginia, SUA,
program de schimb de studenfli
Vladlena LÎSENCO

Institutul de Drept, Universitatea din Nice,
Franfla, stagiu doctoral
Igor KLIPII

Universitatea Pierre Mendes din Nice, Franfla
Oleg CURBATOV

HSBC, Banca de Investitii, Paris, Franfla
Cristina MOROªAN

Comitetul “Dante Alighieri”, Roma, Italia
Liliana BURDUJA
Violeta BOTNARU
Tatiana SÎRBU
Academia Americanã Europeanã de Varã,
Viena, Austria
Elvira LEAHU
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Universitatea “Sts. Cyril and Methodius”,
Skopje, Macedonia
Tudor CLAPCO
Tudor STRATEVICI

Institutul American de Sisteme Politice ºi
Economice, Praga, Republica Cehã
Alexandru CULIUC

Universitatea Charles, Facultatea de
Demografie ºi Geodemografie, Praga, Republica
Cehã
Silvia FUSU
Nicolae SALI

ªcoala Internaflionalã de Varã în ªtiinfle
Politice ºi Relaflii Internaflionale, Varºovia,
Polonia
Corina ROMAN

Universitatea din Atena, Facultatea Relaflii
Internaflionale, Grecia
Aliona SEVERIN

Fundaflia pentru Libertate, Universitatea din
Oxford, Marea Britanie
Natalia CERNOV
Denis PILEAVSCHI

Universitatea din Tel Aviv, Israel
Anatol CHIRILOV

Universitatea din Nottingam, Marea Britanie
Procop BURUIANÃ

Grupul pentru dezvoltarea teledectiei
aerospafliale din Ramonville, Franta
Aureliu OVERCENCO

Grupul EAC - ªcoala Superioarã de
Economie, Artã ºi Comunicare, Paris, Franfla
Natalia RÎBALCO

Burse de merit

cheltuieli: $24,512.00

În anul 1997 Fundaflia Soros Moldova a
organizat al doilea concurs “Burse de
merit pentru studenflii institufliilor de
învãflãmînt superior din Moldova”. La
acest concurs au participat studenflii
anilor trei, patru ºi cinci cu media notelor
nu mai micã de 9 pentru tofli anii de
studii. Valoarea unei burse acordate a
fost cuprinsã între 500 ºi 2500 lei.
Dosarele admise pentru concurs au fost
examinate de Consiliul pentru Educaflie
al Fundafliei care a luat în consideraflie în
special activitatea extracurricularã
(participarea la conferinfle, desfãºurarea
cercetãrilor ºtiinflifice) a studenflilor. În
acest program au participat douã sute
treisprezece studenfli de la paisprezece
instituflii din Moldova. O sutã patruzeci
ºi ºapte de studenfli au obflinut bursa de
merit a Fundafliei Soros Moldova.

Bursa de merit de gradul I (2500 lei)

USM
Gheorghe KARASENI
Liliana COROBCÃ
Daniela TERZI
Angela MUNTEANU

UPS ‘I.Creangã’
Daniela SÎMBOTEANU

Bursa de merit de gradul II (1200 lei)

USM
Corneliu CIRIMPEI
Sergiu MATVEEV
Diana NANU
Natalia NICORICI
Rodica CIORÃNICÃ
Alina BRAªOVEANU
Corina BÂRLÃDEANU
Ala CIORICI
Snejana DIMITROVA
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Olga CHIRILIUC
Alexandru GAMARfl
Oxana AGACHI
Viorel ALBU
Rodica GHERASIM

UMF
Aurelia GROSU
Andrei MUSAJI
Alina BATÂR
Cãlin STOICOV
Eugen SCHIflCO

UPS ‘I.Creangã’
Vitalie POPESCU
Elena JOSAN

UST
Elena FOTESCU

UTM
Maria COPACI
Vladimir BESCHIERU
Iurie fiERNA
Veaceslav VERDEª
Lucia BUZDUGAN

USU
Sergiu CHIRIAC

ASEM
Ion AMARFII

ULIM
Florentina BODNARI

Bursa de merit de gradul III (500 lei)

USM
Alexandru TRIFAUflAN
Cornelia BOLDUREANU
Ecaterina BOCANCEA
Ion CREfiU
Oleg OLEINICOV
Olga IRIMCIUC
Olga KISELIOV
Rodica PAVELCIUC

Rodica ROªCA
Vasile CUMPÃTÃ
Vitalie LUNGU
Vitalie MEAGCOV
Vladimir FONOBEROV

UMF
Irina APOSTOLOV
Larisa CEBAN
Elena IURI-APOSTOL
Natalia ªIPITCO
Ana BOLOCAN
Petru CEPOIDA
Elena DAªANU
Tatiana BALECA
Vlad NUfiU
Ruslan FLOREA
Tatiana IAROVOI
Veaceslav FULGA
Semion CHIOSEA
Sergiu RUSU
Alexandra PLUGARU
Elena VOVC
Sergiu ZLOBIN

UPS “Ion Creangã”
Nicolae BEªLIU
Angela CARAMAN
Victoria PAªCAN
Ana NIVNEA
Oleg GRAUR
Angela PRODAN
Ludmila BACUMENCO
Natalia BULMAGA
Angela TUDOSE
Ludmila ªCAREVNEA
Lilian CULEA
Mariana TATARU

ASEM
Liliana CURTOVA
Vilen SPÎNU
Dumitru GUfiULEAC
Tatiana VELICOGLO
Corina ROMAN
Oxana SAVCIUC
Valeriu RAZLOG
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Eduard GHERMAN
Sergiu BUGAI
Sergiu TOMESCU
Vitalie SAJIN
Dorina TRICOLICI
Vladislav CHIRIAC
Natalia ZBÎRCIOG
Mihai GORGOS
Dorin PANTELEICIUC
Dan GAfiCAN
Anatol GRAUR
Alexei KLADCOV

IAM
Steliana GRAMA
Ludmila GÃINÃ
Veronica BUJOR
Anatol PÎNZARU
Gelu CAPROª
Rodica SFECLÃ
Florentin LEANCÃ
Maia GROSU
Felicia VISTERNICEANU

UTM
Dumitru CERNELIOV
Igor ENE
Sergiu LANGA
Vitalie BEªLIU
Ruslan fiÃRNÃ
Olga CHIABURU

UST
Irina ANDRIANOV
Veronica GUfiU
Odetta GRAMA
Vera VELICOJON
Iulia COREAVSCHI
Maria GALIfi
Mihai DEMCENCO
Mariana IANACHEVICI
Galina TENENBAUM
Oxana LÂSÎH
Svetlana CONONENCO
Gheorghe PARMACLI
Ala BACALU
Irina GRIªCENCO

UAM
Igor DODON
Gheorghe NICOLAESCU
Iana NICULCEA
Roman HARUflA
Marcel BEJENARU
Alexandru STRATAN
Dragoº CIMPOIEª
Aliona STRELICIUC
Andrei BUSUIOC
Ianoº CHIPER
Vladimir PASENCO

USB
Natalia DOBÎNDÃ
Georgeta CÎªLARU
Nina MATERINCA
Ludmila POPESCU
Aliona COLIBABA

ULIM
Dragoº CUCEREANU
Irina PANIBOG
Iulia TROMBIfiCAIA

USU
Gheorghe VLAS
Iulia TIMOTIN

AP “ªtefan cel Mare”
Alexandru ZOSIM
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Centrul de Informaflii Universitare
cheltuieli: $13,092.00

Centrul de Informaflii Universitare din Moldova (CIU) este un proiect de parteneriat
între Agenflia Informaflionala a Statelor Unite (USIA) ºi Casa "Lumea Deschisã".
Scopul activitãflii CIU este informarea despre posibilitãflile de studii universitare ºi
post-universitare în Statele Unite, precum ºi în flãrile Europei de Vest. Centrul oferã
consultaflii ºi despre modalitãflile de obflinere a suportului financiar pentru efectuarea
studiilor în strãinãtate.

Din 1994 CIU administreazã programele americane Edmund S. Muskie ºi Freedom
Support Act. Programele acordã burse postuniversitare în SUA pentru domeniile:
administrarea businessului, economie, drept, administrarea învãflãmîntului, politologie,
biblioteconomie, ziaristicã, administrare publicã. CIU desfãºoarã activitãfli de înrolare
pentru programe, care includ publicitatea, testarea, interviul ºi pregãtirea pentru
plecare.

Statistica 1997

numãrul de vizitatori 2055
corespondenflã 860
informaflie la telefon 5600
total 8515

Consultaflii

liceeni (studii medii incomplete) 460
studenfli (studii superioare incomplete)
1300
licenfliafli (studii superioare) 250
doctoranzi (studii postuniversitare) 45
total 2055

Distribuirea buletinelor ºi formelor

de înregistrare a testelor americane

standard

TOEFL 800
GRE 300
GMAT 200
SAT 40
alt gen de materiale informative 700
total 2040

Vizitatori dupã domeniu

total 2055
studii americane 20
arhitecturã 30
artã 120

bãnci 60
biologie 20
administrarea businessului 560
comunicaflii 120
informaticã 300
stomatologie 5
design 30
economie 650
administrarea învãflãmîntului 60
inginerie 30
istorie 20
l. englezæ 500
finanfle 305
l. francezã 23
drept 40
biblioteconomie 30
lingvisticã 20
marketing 75
medicinã 70
filozofie 6
fotografie 9
fizicã 26
politologie 112
psihologie 26
administrare publicã 69
sociologie 25

Administrarea testelor

7 februarie, 1997, GRE, Ed.S.Muskie/FSA



Raport   de   act iv i ta te   1997

45

Program
economie, jurnalism, administrarea
ocrotirii sãnãtãflii - 15

17 ianuarie, 1997, GMAT
administrarea businessului - 23

8 februarie, 1997, TOEFL
economie, jurnalism, administrarea
ocrotirii sãnãtãflii, administrarea
businessului, drept, politicã publicã,
administrare publicã - 40

Organizarea interviurilor pentru

programele americane Ed. S. Muskie

ºi FSA

administrarea businessului, administrarea
învãflãmîntului, administrarea publicã, drept,
economie, jurnalism, 11-15 ianuarie, 1997
Ivanna M. K. REED & Ronald
NELSON VAN FLEET II - director,
ACCELS/Kiev ºi profesor la Luisiana
State University

Conferinfle ºi seminare

Conferinta East-West, dintre centrele de
informaflii universitare din flãrile CSI ºi tarile
Europei de Est, 29 aprilie – 4 mai, 1997
Au participat Henry SCOTT (CSI
REAC), Catherine ALDERTON (USIA-
EASA), coordonatori ai centrelor de
informaflii universitare.

Conferinflã pentru coordonatorii burselor
Fundafliei Soros, Balaton, Ungaria, 17- 23
iulie, 1997

Seminar pentru coordonatorii centrelor de
informaflii universitare de nivel mediu
organizatã la centrul de informaflii universitare
din Moscova, 20-26 septembrie, 1997
(organizatori Irex, USIS, Dova Wilson,
directorul ECA, Moscova)

Teste ºi inteviuri pentru programele

de burse ale Fundafliei Soros

16 aprilie 1997

TOEFL - 15
13 mai 1997
GMAT pentru Internaflional
Management Center în Budapest - 15
30 aprilie 1997
TOEFL (CEU) - 15
6 mai 1997
interviuri (CEU) - 15
14 mai 1997
interviuri (College of  Europe) - 15
6 iunie 1997
interviuri (Warwick University) - 15

Lecflii, prezentãri video ale sistemului

de învãflãmînt din SUA ºi ale diferitor

programe de burse pentru studii

Prezentarea informafliei generale despre CIU
Corpului Pãcii din Moldova
8 septembrie, 1997
Julianne PAUNESCU, USIS Chiºinãu
PAO
Angela DRABENCO, specialist informaflii
Ion GHILESCU, coordonator CIU

Presentarea CIU voluntarilor Corpului Pãcii
19 aprilie, 1997
Angela DRABENCO, specialist informaflii

Cum sã scriem o scrisoare de recomandare
18 noiembrie, 1997
Ion GHILESCU, coordonator CIU

Prezentarea programului Edmund S. Muskie
13 septembrie, 1997
Ion GHILESCU, coordonator CIU
Sonia SKINDRUD, coordonator
program E. S. Muskie, OSI-NY

Prezentare video a programului AUBG,
informaflie despre sistemul de învãflãmînt în
SUA, colegii, universitãfli, burse ºi ajutor
financiar, 13 octombrie, 1997
Ion GHILESCU, coordonator CIU
Iulia CAPROS, coordonator program

Presentarea Centrului de Informaflii
Universitare ºi Americane
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7 noiembrie, 1997
Ion GHILESCU, coordonator CIU

Cum sã scriem o scrisoare de intenflie
15 noiembrie, 1997
Ion GHILESCU, coordonator CIU

Reclama programelor de învãflãmînt

Virtual University
Program de studii în SUA timp de un an
pentru studenflii anilor 2-3
The ACTR/ACCELS University Student
Exchange
Program de studii în SUA timp de un an
pentru studenflii anilor 2-3
The Joan B. Kroc Institute for Internaflional
Peace Studies
Universitatea Central Europeanã
Centrul Internaflional de Management MBA
Program, (Budapesta, Ungaria)
Colegiul Europei (Bruges, Belgia ºi Natolin,
Polonia)
The Fund for American Studies/Institutul
American de Sisteme Politice ºi Economice
(Universitatea de Varã în Praga)
Academia Istropolitanã: administrare publicã,
economie, planificarea ºi managementul
ecologicã, conservarea arhitecturalã ºi a clãdirilor
istorice
The 1998 Edmund S. Muskie & Freedom
Support Act Graduate Fellowship Programs
program pentru studii de masterat în
SUA
Soros Foundation Moldova High School
Exchange Program
program de studii de un an în SUA
pentru elevii claselor 9-10
Programul Biblioteca Congresului
Community Connections (USIS)
The Curriculum Consultants Exchange
Program (IREX)
Regional Scholar Exchange Program and FSA
în Contemporary Issues (IREX)
Undergraduate Exchange Program 1998 – 99
Program pentru studenflii anului 2-3
Universitatea Americanã în Bulgaria
The Stanford University New Democracy

Fellowship Program
Bursæ pentru studii PhD la Universitatea
Stanford
Programul Fulbright: cercetãri ºtiintifice ºi
predare la universitãfli în SUA
Program Universitatea Central Europeanã
(1998-1999)
CEU – Universitatea de Varã
IMF – Summer Intern Program
CEP – Eastern Scholar Program
Universitatea Warwick

Achiziflie de carte

cataloage ale universitãflilor din SUA
ghiduri ºi îndrumare pentru studenfli - 30
TOEFL - 10
GRE- 5
GMAT- 5

Centrul de Informaflii Universitare a

colaborat cu urmãtoarele organizaflii

ºi fundaflii strãine:

- Fundaflia Soros Moldova
- USIA: Agenflia Informaflionalã a
Statelor Unite
- ACTR/ACCELS: Consiliul
învãflãtorilor de limbã rusã din America/
Consiliul american pentru colaborare în
educaflie ºi predarea limbilor strãine
- IREX: Consiliul pentru cercetãri
internaflionale
- REAC: Institutul internaflional de
învãflãmînt
- NAFSA: Asociaflia naflionalã pentru
studenflii strãini
- Corpul Pãcii - Moldova
- CIEE: Consiliul schimbului
internaflional de învãflãmînt
- Centrul Inovafliilor Sociale
- Fundaflia Moldova-Pensilvania
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Dezbateri
cheltuieli: $113,035.00

Astãzi dezbaterile, joc competitiv ºi captivant, se manifestã ca o categorie
complementarã în activitãflile educaflionale, fiind privite ca o unitate a gîndirii, logicii ºi
retoricii. Ele atestã solicitudine, toleranflã, echilibru lãuntric, persuasiune, inteligenflã ºi
cooperare – corelaflii inerente unui model social în formare.

Dezbaterile devin parte integrantã a procesului educaflional: peste 300 profesori din
flarã pledeazã pentru dezbateri, care contestã tradiflionalismul în învãflãmînt, instituind
ore formative ºi integrante, ce reliefeazã relafliile profesor – elev ca o cooperare în
calea spre performanfle.

Aceste argumente sunt susflinute de activitãflile Centrului Naflional de Dezbateri, a
Centrelor Universitare ºi ale celor regionale, a cluburilor de dezbateri. La finele anului
1997 s-a totalizat activitatea a 45 cluburi de limbã englezã, românã, rusã, bulgarã,
gãgãuzã, ce antreneazã peste 1300 discipoli, pentru care dezbaterile constituie o
activitate de prestanflã.

18 seminare de instruire, la care au participat circa 600 persoane (profesori, arbitri,
studenfli) au anticipat extinderea programului în regiunile alolingve (gãgãuzi, bulgari),
miºcare cu motto: “Dacã nu ne poate uni o limbã, ne vor uni dezbaterile”.

În anul 1997 în Moldova au fost organizate douã seminare internaflionale. Participarea
instructorilor la conferinflele ºi activitãflile de dezbateri internaflionale alimenteazã un
flux rapid de informaflie ce ne permite sã renovãm în continuare programul,
implicîndu-ne în crearea de noi modele, schimb de idei, experienfle.

Cei mai buni din program cuceresc “Parnasul” noilor modele: studenflii – dezbaterile
parlamentare, elevii – Lincoln – Douglas.

Pe parcursul anului au fost organizate 8 competiflii regionale în care s-au antrenat 900
discipoli, arbitri ºi profesori ºi o competiflie naflionalã, la care au participat 16 cele mai
bune echipe, dintre care a fost selectatã echipa naflionalã, confirmatã la Tabãra de varã
din Letonia.

Schimbul de experienflã în acest an a avut un impact major asupra activitãflilor
cluburilor:
- Competiflii moldo – române, mai 1997
- Competiflii Faros – 1997, Ukraina
- Competiflii internaflionale studenfleºti la Braºov, Atena, Budapesta, întîlniri interclub
cu România, Ukraina, Belorusia.

Printr-o expunere succintã accentuãm punctele principale ale programului universitar:
6 seminare de instruire, 4 cursuri practice, 3 competiflii interuniversitare la care au
participat 14 echipe de la 6 instituflii superioare din flarã, diverse dezbateri publice.
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Astãzi Centrul Universitar USM pledeazã pentru crearea unui ONG, care ar uni într-o
Asociaflie Naflionalã de dezbateri centrele ºi cluburile existente, arbitrii independenfli,
întru calitatea ºi extinderea de mai departe a programului, spre noi realizãri ºi
performanfle, pentru o societate deschisã.

Schimb de elevi
program intercultural

(CCI Summer, CCI Semester, CCI Year, Syracuse Summer, Choate,

West Chester, British Schools)

cheltuieli: $4,692.00

Programul este destinat elevilor din clasele a X de liceu ºi acordã burse de studiu în
ºcolile din SUA ºi Marea Britanie pe perioade de cinci sãptãmîni, un semestru ºi un an
ºcolar. Schimbul de elevi constituie o modalitate excelentã de perfecflionare a
cunoºtinflelor de limbã englezã ºi de familiarizare a elevilor cu tradifliile ºi cultura
flãrilor gazdã, favorizînd crearea unei imagini mai bune a flãrii, contribuie la
valorificarea potenflialului lingvistic, schimbã conceptul ºi viziunea asupra dezvoltãrii
unei societãfli democratice, cu o înaltã culturã, bazatã pe intelect ºi relaflii armonioase.

Pe parcursul anului trecut 18 elevi din Moldova au beneficiat de burse de studii în
SUA ºi Marea Britanie. Cu satisfacflie constatãm eficienfla programului: elevii care se
întorc în flarã au o influenflã pozitivã asupra atmosferei din ºcoalã ºi contribuie la
perfecflionarea limbii engleze a colegilor lor.

Bursierii programului în 1997:

Andrei CHERVONAªCII
Alexandru BÎRSA
Dorin DUªCIAC
Nicolae CIUMAC
Carolina CEBAN
Irina COSTROMIfiCHI
Ana VEfiIUL
Alexandru COSOVAN
Ion ªTEFANUCÃ
Victoria BRAªOVSCHI
Ilinca JITARI
Corina COMENDANT
Irina NICORICI
Elena GAVRILIfiA
Angela AMOAªII
Vitalie EREMIA
Marina URMAªU
Olesea BARBAROª
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Educaflie pentru sãnãtate
cheltuieli: $39,878.00

Unul din obiectivele de bazã ale programului în 1997 a fost extinderea lui în aria
învãflãmîntului colegial, lucru devenit posibil printr-un ordin special al Ministerului
Învãflãmîntului, Tineretului ºi Sportului din Republica Moldova. Au fost organizate 67
seminare de promovare a unui mod sãnãtos de viaflã : 44 seminare “Educaflie pentru
sãnãtate” , 11 - “Conflict ºi comunicare”, 5 seminare tematice, 7 seminare în
probleme de ecologie; au fost instruite 1860 persoane, care vor aplica modalitãflile
formativ educaflionale acumulate în activitãfli de educaflie pentru sãnãtate.

În cadrul programului au fost editate calendare, postere, ilustraflii tematice, autori fiind cei
10 copii premianfli ai concursului de desene “Educaflie pentru sãnãtate” (mai - iunie 1997).
Zilele sãnãtãflii, acfliunile SIDA, concursul desenelor “Pentru un mod sãnãtos de
viaflã” au fost evenimente importante în viafla socialã.

Pe parcursul anului a fost lansat un nou program educaflional “Conflict ºi
comunicare”, ce promoveazã conflictologia ºi comunicarea în cadrul învãflãmîntului
preuniversitar. Accente au fost puse pe continuitatea logicã, prin implicaflia de la
sãnãtatea fizicã la sãnãtatea socialã. A fost editatã varianta rusã a manualului de
conflictologie. În cadrul a 4 seminare cu grupul de instructori ºi experfli a fost fãcutã
evaluarea programului.

Programul coopereazã cu diverse organizaflii - Ministerul Învãflãmîntului, Tineretului
ºi Sportului, Ministerul Ocrotirii Sãnãtãflii, Direcflia Generalã a Învãflãmîntului, Centrul
de Diagnosticare ºi Reabilitare “Armonie”, Asociaflia de Planificare a Familiei, Centrul
SIDA, Dispensarul Narcologic Republican, Corpul Pãcii.

Continuitatea ºi eficienfla activitãflilor o vedem în susflinerea multilateralã ºi conlucrarea
cu Asociaflia “Pro sãnãtatea”, ce dispune de experienflã în promovarea unui mod sãnãtos
de viaflã ºi se va implica în rezolvarea celor mai stringente probleme.

Programe de limbã englezã
cheltuieli: $65,924.00

alocãri: $7,000.00

În al cincilea an de activitate a programului SELP s-au observat modificãri esenfliale în
domeniul predãrii limbii engleze. În perioada dificilã de tranziflie a societãflii încercãrile
noastre de a acoperi în sfera publicã lipsa profesorilor calificafli au fost recunoscute de
alte organizaflii, care ºi-au stabilit ºi ele scopuri similare. Drept urmare, SELP ºi-a
reorganizat programele majore pentru explorarea posibilitãflilor de colaborare cu
Consiliul Britanic, Centrul de Limbi Moderne din Iaºi ºi altele. Prioritãfli ale
programului au devenit promovarea inifliativelor noi ca Centrele Informaflionale ºi
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inifliativele regionale SPELT în direcflia reciclãrii profesorilor, în special ESP ºi crearea
asociafliilor de profesori. Susflinem în continuare douã programe care au dat dovadã de
eficienflã - publicaflia “TEAM Report” ºi acordarea burselor la ºcoala de limbã englezã
de la Casa “Lumea Deschisã”.

Reciclarea profesorilor

Un rezultat al prezenflei profesorilor americani din programul SPELT ºi Corpul Pãcii
în ºcolile ºi universitãflile Moldovei a fost recunoaºterea caracterului benefic al
dezvoltãrii profesionale. Exigenflele pentru seminarele de limbã ºi metodologie au
crescut enorm. Este importantã în acest sens instruirea specialiºtilor cu un nivel înalt
de cunoºtinfle, care urmeazã sã perfecflioneze domeniile limbii engleze specializate:
tehnologie, business ºi relaflii internaflionale. O altã problemã de importanflã majorã
este crearea echipei naflionale de formatori. Activitãflile acestui an, concentrîndu-se
asupra proiectelor de colaborare, includ:

Teoria ºi practica traducerii (curs de perfecflionare de 10 zile) - un proiect de parteneriat al
Fundafliei Soros Moldova ºi al Centrului de Limbi Moderne Iaºi. Cursul a fost conceput
pentru 15 membri ai departamentelor de traducere ºi interpretare din cadrul
Universitãflilor de Stat din Chiºinãu ºi Bãlfli, inifliafli în aspectele teoretice ºi metodologice
ale interpretãrii, precum ºi în organizarea seminarelor de interpretare cu studenflii.

Curs de perfecflionare (cu durata de 2 sãptãmîni), organizat de Fundaflie în colaborare cu
Institutul Instruirii Continue, Ministerul Învãflãmîntului ºi Centrul de Limbi Moderne
Iaºi. Participanflii (35 de profesori) au fost instruifli conform celor mai noi metode de
predare a limbii engleze, accentul fiind pus pe exercifliile practice.

Seminar “Scrisul în limba englezã”, condus de Aaron Stander, profesor la Universitatea
din Michigan, SUA. Au fost prezenfli circa 25 profesori de englezã de la liceele din
Chiºinãu. Fundaflia a asigurat localul ºi echipamentul.

Curs de perfecflionare de lungã duratã pentru 80 profesori de englezã din nordul
Moldovei ºi or. Bãlfli. Acest proiect purta un caracter practic, fiecare sesiune furnizînd
profesorilor materiale ºi activitãfli de predare, pe care participanflii puteau sã le aplice
în propriile lor ºcoli. Seminarele au avut loc sãptãmînal la Centrul Informaflional de
Limbã Englezã din Bãlfli.

Curs de perfecflionare continuã pentru 40 de profesori de limbã englezã din Chiºinãu, ce
include douã direcflii: perfecflionarea mãiestriei pedagogice a 20 de profesori
începãtori ºi pregãtirea unei echipe de formatori. Proiectul este realizat de Fundaflia
Soros Moldova în colaborare cu CLM Iaºi ºi Consiliul Britanic.

ªcoala de varã pentru limba englezã - curs de perfecflionare pentru 35 de profesori tineri,
desfãºurat în luna iunie în Bãlfli. Scopul cursului a fost prezentarea noilor metode de
predare, procedee metodice ºi materiale didactice, implicarea profesorilor în
soluflionarea unor probleme importante, ajutîndu-i sã-ºi îmbogãfleascã ºi sã-ºi
împãrtãºeascã experienfla de predare.
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ªcoala de varã de limbã englezã în România cu participarea a 12 profesori din Moldova -un
program de colaborare între Consiliul Britanic, Ministerul Educafliei din România ºi
Fundaflia Soros Moldova. Consiliul Britanic a acoperit cheltuielile pentru cazarea ºi
masa participanflilor ($4,800.00)

Curs de traducere simultanã ºi consecutivã, organizat în colaborare cu programul HESP
pentru 15 translatori profesioniºti. Scopul proiectului este crearea unei echipe
naflionale de translatori, care vor facilita procesul de traducere în cadrul unor
evenimente de talie internaflionalã.

Centrele Informaflionale

cheltuieli: $12,200.00

Obiectivul programului a fost crearea a douã Centre Informaflionale de Limbã
Englezã în Chiºinãu ºi Bãlfli. Profesorii de limbã englezã vor avea posibilitatea sã
împrumute materiale didactice de la aceste Centre pentru a le folosi la lecflii.

În loc sã distribuie materiale la instituflii în parte, în loturi mici, Centrele
Informaflionale asigurã realizarea unor colecflii ºi facilitãfli ºi servesc ca loc de întrunire
a profesorilor, spaflii pentru programele de instruire în domeniul didactic ºi
metodologic, ca un nucleu pentru cooperarea între profesori, bazã pentru viitoare
asociaflii. Pe parcursul anului 1997 au fost create deja douã centre: la USB ºi la ASEM.

TEAM Report

cheltuieli: $2,635.00

Publicaflia programului de limbã englezã (tiraj 2000 copii) este o sursã de material
autentic destinat folosirii la ore, întrucît confline idei pentru lecflii practice ºi referinfle
la articolele privind metodologia predãrii. Realizatã de colaboratorii SPELT din
Chiºinãu ºi profesorii locali, publicaflia a devenit cea mai bunã modalitate de
comunicare cu profesorii din flarã ºi de difuzare a informafliei de program.

Burse oferite de Casa “Lumea Deschisã”

cheltuieli: $6,997.00

Proiectul încurajeazã studenflii ºi elevii înzestrafli sã studieze intens limba englezã ºi
oferã de asemenea burse pentru lectorii care predau diferite cursuri în limba englezã
conform programelor universitare. Pe parcursul anului 1997 din 300 de solicitanfli au
beneficiat de burse 80 de studenfli ºi profesori.

Programul SPELT

cheltuieli: $17,228.00

SPELT este un program regional de colaborare cu profesori americani în predarea
limbii engleze la institufliile de învãflãmînt superior din republicã. Institufliile pot angaja
cu normã didacticã întreagã profesori americani pe durata unui an academic. Pe lîngã
activitatea pedagogicã profesorii invitafli sînt încadrafli într-un ºir de activitãfli
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extraºcolare: cluburi de limbã englezã, cercuri de dramã, competiflii de dezbateri, etc.
Ei sînt animatorii multor activitãfli în cadrul programelor de limbã englezã ale
Fundafliei: TEAM Report, instruirea profesorilor, ateliere SPELT, Centrele de resurse
pentru limba englezã.

Anul curent a marcat începutul unei noi inifliative: reciclarea în masã a profesorilor de
limbã englezã prin intermediul unor seminare permanente organizate la USB. Proiectul
este realizat de cãtre metodiºtii SPELT William HUGUELET ºi Kimberly VAUGHN.

În anul de învãflãmînt 1997-1998 Moldova gãzduieºte 5 profesori americani:
Hamilton BECK - Liceul “A. Puºkin”, USM
Mary Beth YOUNG - ULIM
Anne STANDER - ASEM
William HUGUELET - USB
Kimberly VAUGHN - USB

Seminare SPELT

cheltuieli: $8,270.43

Programul abordeazã necesitãflile imediate de familiarizare a profesorilor din republicã
cu noile metode de predare a limbii engleze. În cadrul acestor seminare instructori au
fost profesori americani, voluntari ai Corpului Pãcii ºi profesori locali.
Pe parcursul anului au avut loc 12 seminare în Teleneºti, Chiºinãu, Floreºti, Orhei,
Sîngerei, Bãlfli, Ungheni, Hînceºti º.a. Participanflilor le-au fost distribuite cãrfli ºi
materiale didactice.

Program pentru tineret
cheltuieli: $30,369.00

alocãri: $1,315.00

Scopul programului a fost susflinerea activitãflii extracuriculare a elevilor ca parte componentã a
procesului de instruire ºi educaflie.

Concurs pentru Centrele de Creaflie a Copiilor

In lunile martie-mai 1997 a avut loc concursul Centrelor de Creaflie a Copiilor. In baza
materialelor prezentate la concurs a fost acordatã asistenflã financiarã pentru 6 Centre:
Centrul de Creaflie a Copiilor, Leova
Casa de Creaflie a Copiilor, Fãleºti
Centrul de Creaflie a Elevilor, Teleneºti
Centrul de Creaflie ºi Agrement pentru Copii ºi Adolescenfli, s. Chiºcãreni, Sîngerei
Centrul de Activitate Extraºcolarã “Curcubeu“, sectorul Rîºcani, Chiºinãu
Centrul de Creaflie a Copiilor “Ghiocel“, sectorul Ciocana, Chiºinãu

Concurs pentru ziarele ºi revistele ºcolare
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În iunie 1997 a fost încheiat concursul ziarelor ºi revistelor ºcolare, la care au participat
15 ziare ºi reviste. Au fost apreciate conflinutul ºi structura ziarelor (revistelor), varietatea
temelor abordate, impactul social, contribuflia la crearea ºi solidificarea unei noi
generaflii. Participanflii la concurs au fost premiafli dupã cum urmeazã:

Premiul I al concursului:
Revista “Prometeu“, liceul “Prometeu”, Chiºinãu
Ziarul “Arca lui Noe“, liceul teoretic, Cãuºeni
Ziarul “Noua generaflie“, liceul “V. Alecsandri“, Ungheni
Ziarul “The Cimislia News“, ºcoala medie nr. 3 “M.Eminescu“, Cimiºlia

Premiul II al concursului:
Ziarul “Alacritas“, ºcoala nr. 32, Chiºinãu
Ziarul “Lyceum“, liceul teoretic, Orhei
Ziarul “Gaudeamus“, liceul teoretic nr. 2, Chiºinãu
Ziarul “Ateneu“, ºcoala nr. 2, Edinefl

Cãlãtorii ale grupurilor de copii

In 1997 au fost sponsorizate calatorii ale unor grupuri de copii la diferite manifestãri
culturale:

Festivalul internaflional al copiilor, Edirne, Turcia
Ansamblul de dansuri “Izvoarele“, gimnaziul nr. 4, Chiºinãu

Festivalul teatrului ºcolar, Tîrgu-Mureº, România
Teatrul ºcolar “Masca“, liceul “Mircea Eliade“, Chiºinãu

Festivalul folcloric internaflional, Voru, Estonia
Formaflia-model “Lia“, s. Abaclia, Basarabeasca

Tabãra de creaflie Bucsoaia, judeflul Suceava, România
Liceul republican-internat de arte plastice “Igor Vieru“, Chiºinãu

Festivalul internaflional “Ritmurile secolului“, Moscova, Rusia
Ansamblul de dans modern “Ritmurile secolului”, Palatul de culturã “Orion“, Chiºinãu

Schimb de spectacole cu formaflia coralã “Sânziana Camerata“, Piteºti, România
Corala “Doinifla”, liceul “Nicolae Iorga“, Chiºinãu

Proiecte inifliate de grupuri scout, alte grupuri de copii neafiliate juridic

În cadrul programului au fost susflinute proiecte de organizare a campamentelor
scoutice, inifliative ale grupurilor de copii neafiliate juridic: ansambluri de dans,
folclorice, cercuri de lucru manual, cenacluri literare, cluburi lingvistice etc. În anul 1997
în Moldova a fost lansat programul “Odiseea cugetului“, cu primele echipe de elevi, fapt
ce a permis Moldovei sã devinã membru al Asociafliei Internaflionale. Programul a avut
menirea sã susflinã ingeniozitatea ºi creativitatea în rîndul tinerilor, creîndu-le deprinderi
utile în viafla de toate zilele ºi încurajînd spiritul activ într-o societate deschisã.
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Deplasãri în programele educaflionale
cheltuieli: $24,000.33

Participarea cadrelor didactice ºi a studenflilor la întruniri, seminare, stagii

Stagiu pedagogic la Institutul de Limbã ºi
Comunicare Rennes, Franfla (în colaborare cu
Alianfla Francezã) în 2 etape: 4 iulie - 1 august
ºi 15 iulie -12 august 1997
Ana AIRINEI
USM
Doina BATRANU
UPS “I. Creangã”
Tamara CAIREAC
AM
Irina CORDUNEANU
AP “ªtefan cel Mare”
Caterina MARCHITAN
Alianfla Francezã
Veronica MUNTEANU
liceul “V.Alecsandri“, Chiºinãu
Valentina RUDICO
Alianfla Francezã, Ungheni
Ada SAMOILENCO
liceul “M. Eminescu“, Chiºinãu
Olga SBARCIOG
liceul “M. Eminescu”, Bãlfli
Lucia UNTILA
liceul “Ioan Vodã“, Cahul
Anastasia CRACIUN
Alianfla Francezã
Tatiana PETCU
liceul “G.Asachi”, Chiºinãu
Raisa ANDRIUTA
liceul teoretic “B. Cazacu“, Nisporeni
Ala ANTONOV
liceul teoretic, Cãuºeni
Victoria DOBA
UTM
Maria DOMINTE
USM, studentã
Natalia GROSU
USM, studentã
Eugenia ONUFREI
ºcoala nr. 65, Chiºinãu
Diomid SANDU

Vizitã de lucru, Heugelo, Olanda, 17-31
ianuarie 1997
Mihail SAJIN
lector superior, UTM

Vizitã de lucru la liceul “Andre Malraux“,
Remiremont, Franfla, 11-25 martie 1997
Leonid AMOASII
director, liceul “M. Eminescu“, Bãlfli

Stagiu de specializare, Charleroi, Belgia, 2 mai-
2 iunie 1997
Galina PAVALACHE
profesoarã de limba francezã, ºcoala
medie nr. 2, ªoldãneºti

Conferinflã anualã a Asociafliei Internaflionale a
profesorilor de limbã englezã ca limbã strãinã
(IATEFL), Harkov, Ukraina, 23-26 aprilie
1997
Natalia ALHAZOV
dr.-conferenfliar, catedra de limbã
englezã, USM

Colocviul internaflional al Federafliei
Internaflionale a Profesorilor de Limbã
Francezã, Paris, Franfla, 26-27 iunie 1997
Ana GUflU, profesoarã de limbã
francezã, ULIM

Cursuri de istorie ºi artã a Spaniei, Granada,
Spania, 29 iunie-27 iulie 1997
Nadejda PRISACARU
profesoarã de limbã spaniolã, USM

Seminar internaflional “Formarea europeanã a
instructorilor“, Esneux, Belgia, 2-6 iulie 1997
Emilia MORARU
psiholog ºcolar, liceul “M. Eliade”,
Chiºinãu
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ºcoala medie, satul Mãrãndeni, Fãleºti
Valentina STRATULA
ºcoala medie, s. Abaclia, Basarabeasca
Olga TCACI
UTM
Natalia ZAGARSCHI
ºcoala normalã, Chiºinãu

Congresul EUNIS-97 (Sistemele universitare
europene de informare), Grenoble, Franfla, 9-11
septembrie 1997
Grigore SECRIERU
director, Centrul de Calcul, ASM
Constantin GAINDRIC
director, Institutul de matematicã, ASM

Curs de perfecflionare pentru cadrele didactice
care predau în limba romanã în flãrile din jurul
României, Drobeta Turnu-Severin, 28 iulie-6
august 1997
Galina MATCOVSCHI
profesoarã, liceul “N.Iorga“

Congresul IV al germaniºtilor din România,
Sinaia, România, 2-5 iunie 1997
Veaceslav LAGUTIN
docent, ºef  catedrã Filologie germanã,
USB

Stagiu “Dezvoltarea biologicã ºi tehnicã în
horticulturã“, Brno, Republica Cehã, 7-16
septembrie 1997
Elena DERID
colaborator ºtiinflific, Institutul de
Botanicã, ASM

Seminar “Lucrul corecflional cu “copiii dificili“,
Moscova, Rusia, 3-10 noiembrie 1997
Elena JIGAU
lector, catedra Psihologie aplicatã, UPS
“I. Creangã“

Conferinfla Asociafliei Profesorilor de Limbã
Englezã, Iaºi, România, 10-12 octombrie
1997
Eugenia BALAUR
Tatiana ªTEFÎRfiÃ

Oxana ABRAMOVA
Virginia JASTREMSCHI
profesoare de limbã englezã
Nicholas FLETCHER
expert, Consiliul Britanic

Seminar NATO “Evaluarea ºi managementul
ºtiinflei“, Praga, Republica Cehæ, 25-28
noiembrie 1997
Veaceslav AFANASIEV
director, Centrul de Marketing, ASM

Stagiu la Universitatea din Liege, Belgia, 15
octombrie-30 noiembrie 1997
Ilie NASU
lector superior, USB

Stagiu universitar “Problemele psihologiei
jocului“, “Bazele psihologice ale educafliei
preºcolare ºi ºcolare“, Moscova, Rusia, 10-25
decembrie 1997
Irina CAUNENCO
lector superior, UPS “I. Creangã“

Practicã profesionalã ºi deplasãri ale

studenflilor la întruniri, simpozioane,

conferinfle

Practicã dialectologicã a studenflilor de la USC
(42 persoane), Gabrovo, Bulgaria, 25 aprilie-
11 mai 1997

Practicã sociologicã a studenflilor anului III,
specialitatea sociologie, USM (22 persoane), la
Institutul de Sociologie al Academiei Române,
Bucureºti, România, 8-18 iulie 1997

Practicã didacticã la geodezie a studenflilor de la
UTM (21 persoane) la Universitatea Tehnicã
de Construcflii, Bucureºti, România, 7-30 iulie
1997

Conferinfla internaflionalã a studenflilor,
Trondheim, Norvegia, 7-16 martie 1997
Alexandra MIRCIUC
studentã, ASEM
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Conferinfla Asociafliei pentru Studiul
Naflionalitãflilor, New-York, SUA, 24-27
aprilie 1997
Oxana DONCILÃ
studentã, CEU, Budapesta, Ungaria

Conferinflã internaflionalã a studenflilor “Pentru
o Europã unificatã“, Enschede, Olanda, 17 -
21 aprilie 1997
Ileana PUICÃ
studentã, USM

Întrunirea internaflionalã a tinerilor sub egida
Fundafliei pentru Libertate, Bristonas,
Lituania, 28 decembrie 1997-3 ianuarie 1998.
8 studenfli de la diferite instituflii de
învãflãmînt superior din Moldova

Conferinfla internaflionalã a studenflilor
“Europa ºi Euro...“, Eindhoven, Olanda, 9-
16 decembrie 1997
Olga HAVRONIN
ASEM

“Pas cu Pas”
cheltuieli: $330,700.00

În al patrulea an de activitate programul “Pas cu Pas” a continuat sã se extindã pe cele
trei direcflii conturate în anul 1996 - educaflie preºcolarã, învãflãmînt primar ºi
pregãtirea cadrelor pedagogice pentru grãdinifle ºi ºcoli în institufliile de învãflãmînt
superior ºi mediu - ºi a mai adãugat o a patra direcflie, cea de pregãtire a învãflãtorilor
de limbi strãine din clasele primare.

Prin Ordinul Ministerului Învãflãmîntului, Tineretului ºi Sportului din noiembrie 1997, a
fost apreciatã calitatea programului ºi aprobatã pe viitor activitatea lui atît în grãdiniflele
ºi ºcolile primare bugetare, cît ºi cele voluntare. Direcfliile raionale ºi municipale de
învãflãmînt au fost îndemnate sã susflinã inifliativa educatorilor ºi învãflãtorilor în
implementarea învãflãmîntului formativ prin modelul programului “Pas cu Pas”, sã
asigure condifliile necesare pentru desfãºurarea programului în institufliile vizate ºi sã
asigure prezenfla cadrelor didactice interesate în activitãflile de perfecflionare profesionalã.

Educaflie preºcolarã

cheltuieli: $72,937.00

La sfîrºitul anului 1997 programul se desfãºura activ în 29 grãdinifle din republicã, 207

Participãri la competiflii academice

internaflionale

Concurs de limbã latinã al liceenilor “ XVII
certamen Ciceronianum Arpinas”, Arpino,
Italia, 8-15 mai 1997
Corina STOICA, Veaceslav
PAPANAGA, Silvia RUSU
liceul “Dante Alighieri“

Competiflia Mondialã de Dezbateri, Atena,
Grecia, 30 decembrie 1997-6 ianuarie 1998
Adrian CATAN, Alexandrina ROMAN,
Irina GUfiU
echipa naflionalã de dezbateri
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grupe, fiind implicate integral 472 de cadre didactice. Pe parcursul lucrului în program
au fost identificate grãdinifle care s-au impus prin calitatea desfãºurãrii lui, mãiestria
educatorilor, mãsura implicãrii pãrinflilor ºi comunitãflii, devenind astfel Centre metodice
regionale: nr. 216, Chisinau, nr. 43, Bãlfli, în perspectiva imediatã - nr.188, Chiºinãu.

Echipele constituite din metodist ºi cei mai calificafli educatori din grãdiniflã realizeazã
parflial funcflia de formatori ai educatorilor din grãdiniflele noi intrate în program sau
aflate la etapa pregãtitoare. Centrele servesc concomitent drept bazã pentru atelierele
de lucru ºi ºedinflele consiliilor metodice ale cadrelor didactice din program, pentru
trainingurile profesorilor de la institufliile superioare de învãflãmînt ce pregãtesc viitorii
educatori/profesori în baza unor programe de invãflãmînt formativ-dezvoltativ. Ele
sunt ºi un teren de lucru deosebit pentru studenflii aflafli la practica pedagogicã, pentru
profesorii/educãtorii aflafli la stagiile curente tradiflionale, oferind consultaflii ºi
informare pentru toate persoanele interesate (oficialitãfli, cadre didactice, pãrinfli).

Ne-am propus ca obiectiv prioritar instruirea/perfecflionarea profesionalã continuã a
cadrelor didactice din institufliile preºcolare prin diverse modalitãfli. În medie de patru
ori pe lunã se desfãºoarã seminare, ateliere practice (inclusiv cele organizate în
Centrele metodice). Tematica acestora a variat în dependenflã de necesitãflile celor
intrafli în program la diferite etape:
- Dimensiuni integrative ale programului “Pas cu Pas”
- Specificul promovãrii ºtiinflei de carte prin intermediul activitãflilor de joc
- Particularitãfli ale instruirii adulflilor (pentru formatori)
- Cãi ºi modalitãfli practice de realizare a metodei proiectului
- Dimensiuni ale personalitãflii cadrelor didactice ce favorizeazã succesul educafliei
- Tehnologii eficiente ale observãrii
Au avut loc consilii metodice ale metodiºtilor ºi directorilor, vizite de lucru ale educatorilor
ºi formatorilor, urmate de dezbateri, consultaflii, modificãri ale strategiilor de lucru în clasã.

În septembrie a avut loc un training de o sãptãmînã cu participarea experflilor din SUA,
axat, în primul rînd, pe activitatea centrelor metodice model ºi pregãtirea formatorilor.

Necesitãflile profesioniste ale cadrelor didactice mai sunt acoperite ºi de literatura
metodicã, elaborãrile practice de ultima orã editate în SUA, traduse ºi adaptate realitãflii
educaflionale din Moldova, materiale elaborate ºi editate în Moldova ºi România, carte
(autohtonã ºi strãinã) cu caracter informativ general, dicflionare, literaturã artisticã
pentru copii, se asigurã abonarea la publicafliile periodice de specialitate.

În anul 1997, cu susflinerea parflialã a programului, a vãzut lumina tiparului revista
MITS “Revista preºcolarului”, ce publica materiale metodice necesare activitãflii
educaflionale a programului, precum ºi elaborãri ale cadrelor didactice din program,
carte (autohtonã ºi strãinã) cu caracter informativ general (culturã, artã, ºtiinflã,
literaturã), dicflionare, literaturã pentru copii.

Grãdiniflele din program sunt susflinute nu numai prin pregãtirea profesionalã a
cadrelor didactice, ci ºi prin materiale educaflionale care sunt aprobate conform
concepfliei ºi tehnologiilor programului.
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Indiciu al eficienflei programului sunt schimbãrile produse la copii, educatori, pãrinfli,
în comunitate. Putem considera ca evaluarea generalã, la nivel de republicã, a fost
efectuatã de:
- reprezentanfli ai Bãncii Mondiale ce au avut vizite de lucru în multe din grãdiniflele
din program, fãcînd în baza lor concluzii pozitive privind desfãºurarea programului
(mai 1997) ºi comunicãri de înaltã apreciere la Conferinfla Balcanicã a flãrilor ce
promoveazã programul (11-14 septembrie 1997, Bulgaria, Burgas).
- experfli din SUA de la centrul metodic din Washington ºi New York ce au avut o
vizitã de lucru în septembrie 1997.
- metodiºti ºi directori antrenafli ºi responsabili de desfãºurarea programului (prin
Fiºele de evaluare a activitãflii educatorului, special elaborate pentru administraflie).
- educatorii prin Fiºele de evaluare a dezvoltãrii copilului la diferite vîrste.
- pãrinfli prin vizitele ºi încadrarea activã în procesul educaflional ºi interpretarea
schimbãrilor survenite la copiii lor.

Realizãrile programului au fost prezentate la Conferinfla cadrelor didactice din
program în luna mai 1997, la care au fost prezenfli ºi reprezentanfli ai direcfliei
“Învãflãmînt preºcolar - clase primare” din cadrul Ministerului Învãflãmîntului,
Tineretului ºi Sportului. Dovadã a acceptãrii ºi încrederii ce i se acordã programului,
ca evaluare pozitivã a implementãrii lui, o constituie interesul crescînd faflã de
program, cererile pãrinflilor ºi ale educatorilor de a desfãºura procesul educaflional din
grãdinifle dupã acest program.

Învãflãmînt primar

cheltuieli: $144,469.00

În prima jumãtate a anului 1997 inifliativa la nivelul învãflãmîntului primar se desfãºura
în 20 de clase de-a I-a din republicã. Aceºti învãflãtori au fost adevãrafli pionieri,
deoarece au început schimbãrile cu ei însãºi, cu managementul clasei, cu punerea
accentului mai mult pe învãflare decît pe predare, cu o adevãratã colaborare cu familia.

Din septembrie 1997 programul a fost preluat de încã 30 de clase, numãrul doritorilor
fiind mult mai mare. Selectarea a fost fãcutã, ca ºi în primul an, prin intermediul unui
ºir de seminare, consultaflii ºi vizite pe teren. Întrucît într-al doilea an numãrul
doritorilor a depãºit cu mult numãrul de clase bugetate, alegerea nu a fost fãcutã pînã
la trainingul de varã, cu participarea experflilor americani, astfel lãsînd decizia finalã
pentru toamnã, cînd învãflãtorii au putut fi observafli în clasã. Învãflãtorilor li s-a pus la
dispoziflie un set de strategii ºi tehnici de lucru interactiv. Ei au cãpãtat deprinderi
profesionale de planificare, prezentare ºi evaluare.
În prezent în program activeazã 50 de clase bugetare ºi 21 de clase voluntare. Pentru
o mai buna activitate clasele au fost asigurate cu mobilier (parflial), materiale didactice,
jocuri, literaturã, rechizite.

În aceste clase copiii învaflã prin descoperire, activînd în centre de învãflare în mod
individual sau în grupuri mici. Mediul clasei stimuleazã dezvoltarea capacitãflilor
copiilor de a comunica oral ºi în scris, iar unitãflile tematice predate sînt axate pe
interesul copiilor. Învãflãtorii îi ajutã pe copii sã identifice temele de interes, sã
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elaboreze proiecte. Autonomia ºcolarã este încurajatã prin faptul, cã elevii sînt ajutafli
sã înfleleagã ºi sã-ºi corecteze propriile greºeli.
În clasele cu program pãrinflii sînt considerafli parteneri ºi experfli, ei sunt oricînd
binevenifli în clasã.
Un accent deosebit se pune pe pregãtirea cadrelor didactice, organizarea seminarelor,
trainingurilor ºi schimbului de experienflã. Seminarele au un caracter interactiv ºi, de
cele mai dese ori, sînt însoflite de vizite în clasã, în urma cãrora au loc discuflii ºi
schimb de pãreri. Din septembrie 1997 au fost organizate atît ateliere separate pentru
învãflãtorii claselor I ºi a II, cît ºi ateliere comune, în cadrul cãrora mulfli învãflãtori din
clasele a II au început sã se afirme în calitate de formatori. Printre temele de interes
deosebit au fost:
- strategii de învãflare în grup, aplicate de învãflãtori în clasele primare
- dezvoltarea deprinderilor de citire-scriere în programul “Pas cu Pas”
- rolul învãflãtorului în clasele primare  centrate pe dezvoltarea copilului
- matematica pentru copiii de 8-10 ani
- importanfla învãflãmîntului integrat
- alegerea ºi rolul ei în dezvoltarea personalitãflii copilului, etc.

Deplasãri în program

Vizitã de studiu a învãflãtorilor din program, Tulcea, România, martie 1997

Training de varã pentru învãflãtorii claselor II, Braºov, România

Stagiu la Centrul de Studiere a Limbilor Moderne, Iaºi
grup de învãflãtori

Stagiu în America
Viorica BOGDAN, gimnaziul nr.4, Chiºinãu

Conferinflã “Pas cu Pas”, Burgas, Bulgaria
Maria ROªCA, ºcoala nr. 93, Chiºinãu

Limbile strãine în clasele primare

O noua inifliativã localã este seminarul pentru învãflãtorii de limbi strãine din clasele a II-
a din cadrul programului. Pe lîngã accesul la metode educaflionale noi, seminarul
faciliteazã colaborarea între învãflãtorul de bazã ºi învãflãtorul de limbã strãinã, beneficã
atît pentru ei (învãflãtorii de englezã, în special, ar putea fi de ajutor învãflãtorilor din
clasã la valorificarea literaturii de care dispune programul), cît ºi pentru elevi.

Învãflãmînt superior

cheltuieli: $8,819.00

În anul 1997 a fost inifliat un seminar pentru profesorii din învãflãmîntul pedagogic
superior ºi mediu care pregãtesc specialiºti pentru educaflia preºcolarã ºi ciclul primar.
Seminarul este conceput în serie, pentru a familiariza profesorii cu filozofia ºi
practicile programului “Pas cu Pas”.
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Atelierele din prima jumãtate a anului 1997 au fost axate pe trei moduluri de cursuri
pentru pregãtirea tinerilor pedagogi - individualizarea, parteneriatul cu familia, instruirea
prin joc. Modulurile au fost prezentate de echipa programului ºi formatorii de la
universitãflile pedagogice din Bãlfli ºi Chiºinãu, care beneficiaserã de un training special la
Balaton. La al doilea training la Balaton (vara 1997) au fost oferite noi moduluri
(curriculum centrat pe copil, observãri ºi înregistrarea observãrilor, învãflare interactivã,
etc) ºi pregãtifli noi formatori, care s-au inclus activ în organizarea atelierelor republicane
din cadrul seminarului (circa 26 persoane). Paralel, formatorii desfãºoarã ateliere
regionale în baza modulurilor menflionate pentru a acoperi interesul unui numãr mult
mai mare de participanfli. La multe instituflii, la inifliativa participanflilor la seminar au fost
modificate cursurile predate ºi structura practicii pedagogice pentru a expune
studenflilor metodele formative promovate prin program. La USB, spre exemplu, prin
ordinul rectorului universitãflii, tofli studenflii de la secflia preºcolarã ºi clasele primare vor
face cel puflin 50% din practica activã în grupele ºi clasele “Pas cu Pas”.

În decembrie 1997 a demarat O nouã inifliativã pentru copiii de la naøtere pînã la

trei ani. (buget: $104,475.00)

Est - Est
cheltuieli: $84,916.00

alocãri: $7,700.00

Programul Est - Est se prezintã drept o modalitate de realizare a schimbului de idei ºi
de facilitare a dialogului dintre instituflii ºi specialiºti din Europa Centralã ºi de Est,
oferind posibilitatea de a împãrtãºi experienfla acumulatã în perioada de tranziflie la
soluflionarea problemelor ºi depãºirea dificultãflilor în mare parte comune pentru
spafliul post-comunist.

Ca ºi în alte societãfli care încearcã sã respingã trecutul totalitar, actuala perioadã de
tranziflie de la trecutul comunist la democraflie ºi o economie de piaflã în Moldova este
dominatã de contradicflii, lipsind o strategie clarã în domeniul reformelor economice,
ce ar impune ºi un cadru legislativ adecvat pentru dezvoltarea poceselor de
democratizare;  este limitatã eficienfla institufliilor ºi organizafliilor din societatea civilã,
capabile sã creeze un cadru respectiv de afirmare în condifliile tranzifliei.

Sub influenfla factorilor interni ºi externi, unele flãri din Europa de Est ºi Centralã au
depus eforturi sporite în vederea democratizãrii sociale ºi stabilirii unei economii de
piaflã. Sincronizarea culturalã ºi profesionalã cu valorile general-umane, cooperarea
dintre flãrile Europei Centrale ºi de Est poate încuraja o recunoaºtere rapidã ºi spori
schimbul de valori dintre culturi ºi civilizaflii.

În Moldova programul Est - Est activeazã de aproape cinci ani, oferind diverse
posibilitãfli de schimb de idei ºi cunoºtinfle, acumulate de cãtre flãrile Europei Centrale
ºi de Est. Drept argument pot servi rezultatele obflinute pe parcursul anului 1997. În
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cadrul programelor Est - Est, gãzduite de Fundaflia Soros Moldova, au fost realizate
13 proiecte, care au întrunit eforturile a douã sau mai multe fundaflii din regiune. Peste
200 de participanfli din comunitatea localã au beneficiat de aceste programe, 99 de
reprezentanfli ai Moldovei au participat la 44 de evenimente Est - Est, organizate de
fundafliile din refleaua Soros din 19 flãri ale Europei de Est ºi Centrale.

Programe inifliate ºi sprijinite de Fundaflia Soros Moldova

cheltuieli: $46,590.00

Dezvoltarea socialã: de la marxism-leninism spre valorile societãflii deschise. Vizitã la Bucureºti a
tinerilor sociologi din Moldova, 3-10 aprilie, Bucureºti, România
organizat de Fundafliile din Bucureºti ºi Chiºinãu, cu sprijinul programului HESP
Internaflional, OSI-Budapesta
Participanfli: V. fiURCANU, ºef  laborator sociologie, USM, N. SALI, profesor,
departament ºtiinfle politice, USM, E. MIHAILOV, doctorand în sociologie, jurnalist,
ziarul “Flux”, E. STRATAN, M. MASCAUTAN, N.LUCHIAN, N.CHIRILOV,
E.BIRIUC - studenfli de la facultãflile de filozofie, sociologie ºi psihologie ale USM

Conferinfla internaflionalã “Ocrotirea mediului înconjurãtor ºi interesele publice”, 25-28 mai,
Holercani, Moldova
organizat de ABA/CEELI, cu sprijinul Fundafliei Soros Moldova ºi al Fundafliilor din
Europa Centralã ºi de Est
Participanfli: 45 reprezentanfli ai ONG ºi experfli în problema mediului înconjurãtor
din regiune

Problemele post-privatizãrii. Vizita experflilor cehi în Moldova, 18-22 iunie, Chiºinãu
organizat de Fundaflia Soros Moldova ºi OSI-Praga
Participanfli: Jan MLADEK, director al Institutului Ceh în domeniul economiei
aplicate, Miloslav MULLER, vice-director al Oficiului Ceh de geografie ºi hãrfli; Ivan
PRIKRYL, director al Uniunii cooperativelor din Cehia ºi Moravia; Eduard
REZNICEK, vice-primar din Cesky Krumlov; Ivan SYNEK, traducãtor; Vlasta
HIRTOVA, coordonator, OSI - Praga

Seminar internaflional cultural “Arhitectura sacrã rupestrã din cadrul civilizafliilor Sud-Est
Europene”, 22-27 iunie, Chiºinãu, Cãpriana, Orheiul-Vechi, fiîpova, Saharna
organizat de Fundaflia Soros Moldova ºi Centrul de investigaflii arheologice din
Moldova, director de proiect Gheorghe Posticã
Participanfli: 45 persoane, din care 16 experfli din România, Ukraina, Jugoslavia, Rusia,
Bulgaria, Georgia.

Vizite în Polonia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria ºi Moldova ale reprezentanflilor Centrelor de
asistenflã pentru ONG din Ukraina (Kiev, Lvov ºi Cernãufli), 12 iunie, Chiºinãu

Brainstorm’97: ªcoala de varã în arta comunicãrii “Noua generaflie în lumea contemporanã”, 20
iulie - 4 august, Holercani, Moldova
organizat de Fundaflia Soros Moldova ºi SFOS-Romania: Bucureºti, Timiºoara, Cluj,
Iaºi, director de proiect Antonina SÂRBU
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Participanfli: 14 studenfli din Moldova, 10 studenfli din România, 3 profesori de la
Universitatea-Vest din Timiºoara ºi Universitatea din Iaºi, 2 jurnaliºti din Moldova

Program de stagiere în Cehia a tinerilor medici din Moldova
organizat de Universitatea Charles din Praga, OSI-Praga, Fundaflia Soros Moldova
Participanfli:
Mariana PASECNIC, stagiu la Clinica cardiologicã din Plzen, 2-31 octombrie, 1997
Sergiu ªANDRU, Clinica Motol de terapie intensivã din Praga, 2-30 noiembrie, 1997
Loreta EªANU, Clinica de medicinã internã din Plzen, 2-30 noiembrie, 1997
Oleg PULBERE, Clinica de ortopedie din Praga, 2-30 noiembrie, 1997

Societatea civilã în Europa de Est: Primul Forum al ONG din Moldova, 3-6 noiembrie, 1997,
Chiºinãu
organizat de Fundaflia Soros Moldova, Centrul Naflional de Asistenflã a ONG
“CONTACT”, director de proiect Aliona NICULIfiÃ
Participanfli: experfli ONG din Bulgaria, Ungaria, Polonia, România ºi Ukraina,
reprezentanfli ai ONG din Moldova.

Seminar internaflional: Europe de Sud-Est. Prin integrarea regionalã spre integrarea în Europa,
10-13 decembrie, Chiºinãu
organizat de Centrul Internaflional pentru Formare Europeanã din Moldova (ICEM),
Centrul Euro-Atlantic din Moldova, Oficiul NATO din Bruxelles, Fundaflia Soros
Moldova, director de proiect Nicolae CHIRTOACÃ
Participanfli: 9 experfli în domeniul strategiei politice, reprezentanfli ai ONG, sociologi,
analiºti independenfli, mass-media, organizaflii internaflionale, reprezentanfli ai
comunitãflii politice din Moldova.

Program de schimb informaflional: flãrile baltice ºi Moldova
Vizitã Moldova-Estonia-Lituania, Vlad BERCO, 23 septembrie-6 octombrie 1997,
Tallinn, Vilnius
Vizitã Lituania-Moldova, Lauras BIELINIS, 13-17 octombrie 1997, Chiºinãu
Vizitã Moldova-Letonia, Vasile CIOARIC, 3-13 noiembrie, 1997, Riga
Vizitã Letonia-Moldova, Andris BERZINS, 24 noiembrie - 2 decembrie, 1997,
Chiºinãu

Program de studiu în Polonia pentru reprezentanfli ONG de femei, 14-21 decembrie, 1997,
Varºovia
organizat de Fundaflia Stefan Bathory, Fundaflia Soros Moldova
Participanfli: Liliana CIOBANU, Clubul femeilor de afaceri; Adela ZABOLOTNAIA,
Liga democrat-creºtinã a femeilor din Moldova; Maria BULGARU, Asociaflia femeilor
cu diplomã universitarã; Ana GOREA, ULIM, Antonina SÂRBU, coordonator
program femei, Fundaflia Soros Moldova

Transformarea economiei. Vizitã în Cehia a experflilor din Moldova, 30 noiembrie-5 decembrie, Praga
organizat de OSF-Praga, Institutul Ceh în domeniul economiei aplicate, Fundaflia
Soros Moldova
Participanfli: Valeriu CAPSÂZU, departament relaflii externe ºi investiflii, Ministerul
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Privatizãrii, Ion STRATULAT, director, Agenflia Naflionalã pentru cadastru, hãrfli ºi
topografie; Tatiana UNGUREANU, ºef  departament notariat, Ministerul Justifliei;
Daria ZANOGA, consultant relaflii externe, Ministerul economiei ºi al reformelor;
Anatol RÃU, vice-primar, municipiul Chiºinãu; Ceslav CIOBANU, expert ARIA,
ºef  catedrã ULIM; Igor VERLAN, Universalbank.

Managementul schimbãrii: Reforma medicalã în Slovacia, 21 septembrie-5 octombrie, Bratislava
Participanfli: Valeriu SAVA, Centrul ºtiinflifico-practic pentru sãnãtatea publicã ºi
managementul sãnãtãflii; Ion ARTENI, spitalul orãºenesc nr. 4, Chiºinãu; Adela
GLAVAN, direcflia sãnãtãflii, Primãria mun. Chiºinãu; Iurie GUZGAN, Sanatoriu-
profilactoriu al Academiei de ªtiinfle din Moldova; Valeriu JARDAN, Colegiul
medical, Ungheni; Natalia POPLAVSCHI, medic, policlinica orãºeneascã nr.1,
Chiºinãu; Mihail CIOBANU, spitalul din Carpineni, Hancesti; Sergiu
COBÂLEflCHI, Centrul medical de informaflie din Moldova.

Program de participãri la evenimente Est Est

cheltuieli: $38,410.00

Rolul instruirii personalului administrativ local în perioada democratizãrii societãflii în Europa
Centralã ºi de Est, Jurmala, Letonia, 29 ianuarie - 1 februarie
Tudor DELIU, Arcadie BARBÃROªIE, profesori, AAPM
Lidia SPÃTARU, director, Centrul de Inovaflii Sociale din Moldova

Program de schimb pentru reprezentanflii administrafliei locale: Polonia ºi Moldova. Vizita în
Polonia a reprezentanflilor guvernului local din Moldova, Warºovia ºi Bialystok, 17-22 martie
V. DIDENCU, profesor, AAPM; V. STRÎMBANU, M. MÃMÃLIGÃ, G. FOCªA,
V. GROZDEV, V. COTÂGA, N. CURTEV, S. BOLDURATU, I. CATAN, T.
PAPANÃ - reprezentanfli ai administrafliei locale din diferite localitãfli ale Moldovei.

O percepflie mai bunã pentru viitor: Kazakhstan în procesul transformãrii, Almaty, 18-20 martie
Eduard ABILDAEV, director, Studioul independent TVK-Asket, Tiraspol

Rolul componentelor emotive în activitatea umanã ºi percepflia lumii, Dnepropetrovsk, 25-27 martie
Olga RUSU, doctorandã în sociologie, USM

Primul târg al studenflilor-antreprenori din Europa Centralã ºi de Est, Sosnowiec, Polonia, 2-6 aprilie
Adela SCUTARU, Galina BRAILEANU, Alina CUCIUC, Serghei fiURCAN, Elena
SAVCA - participanfli la programul Junior Achievement din Moldova

Fenomenologia - o problemã filozoficã, Praga, 6-11 aprilie
ªtefan LUPAN, cercetãtor, Institutul de Sociologie ºi Filozofie, AªM

Personalitatea ºi schimbãrile: rolul psihologilor în diagnosticarea proceselor socio-politice, Jurmala,
21-28 aprilie
Mircea BORDEAN, Ala CIORICI, Asociaflia Tinerilor Psihologi din Moldova

Mass - media ºi dreptul, Biºkek, 22-24 aprilie
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Elena IEPURE, TVK-Asket, Tiraspol
Violeta COJOCARU, Comitetul pentru Libertatea Presei din Moldova
Probleme ce flin de expansiunea culturii de vest în flãrile post-comuniste, Nijhny Novgorod, 5-7 mai
Natalia ALHAZOVA, profesoarã, departament limbi strãine, USM

Implicarea ONG în restructurarea cadrului legislativ în problema taxelor pentru ONG, Varna,
15-18 mai
Piotr GORBUNENKO, Comitetul Helsinki din Moldova

Tehnicile moderne de predare a economiei, St.Petersburg, 24-25 mai
Larisa LUBAROV, profesoarã, departament economie, ULIM
Grigore BELOSTECINIC, decan, departament marketing, ASEM

Urmele culturii germane în Europa de Est, Poiana Braºov, 30 mai - 1 iunie
Tamara LISNIC, USM, preºedintele Asociafliei profesorilor de limba germanã din
Moldova ºi 9 profesori de limbã germanã de la universitãflile din Moldova

Violenfla în lumea contemporanã: sãrãcia, societatea ºi criminalitatea, St.Petersburg, 27-29 iunie
Stanislav MELNIC, doctorand, Institutul de filozofie, sociologie ºi drept, AªM

ªcoalã de varã în studiul limbii cehe, Pilsen, 7-25 iulie
F. BODNARI, studentã, ULIM
M. MOCREAC, studentã, UPS “I. Creangã”
A. GROSU, studentã, UMF

ªcoala practicã în ecologie, Sevastopol, 20-31 iulie
Domnica ANDREEV, Clubul Ecologic din Cãlãraºi
Alexandra DOROªENCO, Clubul Ecologic din Cricova “Izvoraº”
Valentina BUREATINSKAIA, Clubul Gutta “Kolokol”

Seminar: copii cu handicap ºi integrarea lor în societate, Bukova, Cehia, 24 iulie -2 august
Victoria PLÃMÃDEALÃ, profesor, departament psihologie, UPS “I. Creangã”
Valentina STRATAN, profesor, Asociaflia “Humanitas”

Interface: Celebrarea diversitãflii, Chtelnica, Slovacia, 10-20 august
Daniela TERZI, studentã, UPS “I. Creangã”
Igor BOfiAN, student, USM
Elena VOVC, studentã, UMF

Taflii pentru drepturile copiilor cu handicap, Slavyansk, Ukraina, 18-22 august
Serghei ERMURACHI, Asociaflia familiilor mari din Moldova
Oleg TÃBÃRANU, Asociaflia “Salvafli Copiii”

Drepturile omului pentru bolnavii cu handicap mental, Praga, 7-12 septembrie
Irina CARPENCO, profesoarã, catedra psiho-pedagie, UPS “I. Creangã”
Vasile LICHII, Asociaflia “Humanitas”
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Conferinfla studenfleascã SECI, Belgrad, 16-19 octombrie
Luciano POPA, Clubul Tinerilor “Ignis”
Vadim GUZUN, Asociaflia “Timpul Europei”

Competitivitatea flãrilor în tranziflie în perioada depresiei economice, Ljubljana, 2-4 octombrie
Igor FETINIUC, expert ARIA
Victor CIOBANU, director, Institutul de cercetare în domeniul economiei, AªM

Mass - media ºi drepturile omului, Iaºi, 18-21 septembrie
Igor NAGACEVSCHI, jurnalist, ziarul “Flux”
Alexandru CANfiÂR, jurnalist, BASA-Press

Întrunirea Internaflionalã Civicus, Budapesta, 23-26 septembrie
Stela MOCANU, Asociaflia Pro-Democraflia

Congresul Federafliei Internaflionale a Jurnaliºtilor de Mediu, Budapesta, 15-18 octombrie
ªtefan TERIª, revista “Natura”
Andrei DUMBRÃVEANU, jurnalist
Constantin PÂRfiAC, Compania de Stat “TeleRadio Moldova”

Programul regional pentru îmbunãtãflirea relafliilor interetnice, Tallinn, 15-18 octombrie
Victoria MAZUROV, Asociaflia Femeilor Ukrainene din Moldova

Activismul social în mediul urban, Novosibirsk, 6-12 octombrie
Veronica TANASOV, Asociaflia culturalã greco-moldoveneascã

Restructurarea domeniului social, Iaºi, 22-25 octombrie
Lidia TROFÃILÃ, profesoarã, USM
Larisa STOG, profesoarã, USB
Grigore fiAPU, profesor, USM

Cooperarea în problemele mediului înconjurãtor, Nijni Novgorod, 22-25 octombrie
Elena ZUBCOV, Andrei VASILIEV, cercetãtori, Institutul de Zoologie, AªM

Refleaua Europei de Est împotriva violenflei bãrbaflilor, Belgrad, 27 octombrie-1 noiembrie
Svetlana FILINCOV, jurist, consultant al Grupului Beijing

Relafliile de colaborare: ONG ºi autoritãflile, St. Petersburg, 27-31 octombrie
Natalia IZDEBSCHI, ºef  departament de înregistrare a ONG, Ministerul Justifliei din
Moldova
Lidia LOZOVAN, ºef  departament legislativ, Ministerul Justifliei din Moldova

Atelier regional: Identitatea, Ljubljana, 9-11 noiembrie
Ana PASCARU, cercetãtor, Institutul de Filosofie, Sociologie ºi Drept, AªM

Seminar în criminologie: fiãrile Baltice, Riga, 18-23 noiembrie
Serghei VOROªILOV, director, Institutul de Cercetãri Publice “Contranomia”
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Religia ºi comunitatea, Osh, Kirghizia, 29 octombrie - 1 noiembrie
Angela ZUBCO, profesor, UªU

Vizita tinerilor istorici în Polonia, Varºovia , 7-11 decembrie
Ion ªIªCANU, cercetãtor, Institutul de Istorie, AªM
Octavian CIUMAC, student, facultatea istorie, UPS “I.Creangã”

Tineretul pentru societatea civilã, Samara, 17-19 noiembrie
Silvia CARP, Comitetul Helsinki, studentã, UST

Evaluarea orientãrilor politice, Samara, 6-10 noiembrie
Iulia GORINCIOI, profesoarã, facultatea ºtiinfle politice, USM

Educaflia în domeniul drepturilor omului, Harcov, 29 octombrie - 4 noiembrie
Valeria CIOBANU, Comitetul Helsinki, studentã, facultatea drept, USM
Elena GRATINICI, Agenflia Ecologicã “ALTAIR”

Seminar Colectare de fonduri, Sofia, 26-30 noiembrie
Aliona NICULIfiÃ, director, Centrul de asistenflã pentru ONG “CONTACT”

Aspectele medicale ºi sociale de reabilitare, Doneflk, Slaveanogorsk, 8-22 decembrie
Maria GOTONOAGÃ, ºef  departament neurologia copilului, Centrul sãnãtãflii
mamei ºi copilului

Miºcarea pentru drepturile alternative, Harkov, 27-31 octombrie
Veaceslav fiURCAN, preºedintele Grupului Amnistie Internaflionalã

Lideri tineri ºi democraflia, Doneflk, 10-17 decembrie
Sergiu CABAC, Comitetul Helsinki din Moldova

Participarea femeilor în economie în perioada de tranziflie, Harcov, 16-20 decembrie
Tatiana PÂRCÃLAB, Asociaflia femeilor de afaceri
Valentina TESELCHINA, membru al Grupului Beijing

ªcoala de Varã SIDU, Lastovo, Croaflia,  31 august - 10 septembrie
Natalia SINEAEVA, Asambleea Helsinki din Moldova
Andrei COVAL, laboratorul de ºtiinfle politice, ULIM

Evaluarea ªcolii de Varã “Brainstorm ’97”, Timiºoara, 10-14 decembrie
Antonina SÂRBU, directorul ºcolii de varã
Alexandru EFTODI, participant la ºcoala de varã, student, USM
Anatol ADAM, participant la ºcoala de varã, student AIM
Gheorghe BUDEANU, profesor, jurnalist la revista “Flux”
Natalia COSTAª, participant la ºcoala de varã, student USM
Ana MELNIC, participant la ºcoala de varã, studentã liceu
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Biblioteci
cheltuieli: $141,418.00

alocãri: $36,454.00

Orientarea programului a fost determinatã de situaflia economicã precarã a institufliilor
bibliotecare ºi importanfla accesului la informaflie, oferit de ele, pentru o societate în
tranziflie. Programul a cuprins 3 domenii de activitate, care au drept scop alinierea
bibliotecilor din Moldova la standardele internaflionale de funcflionare bazate pe
tehnologiile informaflionale avansate:
-achiziflie de carte ºi abonare la edifliile periodice
-dezvoltarea profesionalã a specialiºtilor din biblioteci
-informatizarea ºi automatizarea bibliotecilor

A fost acordat un grant Fundafliei Cãrflii, organizaflie neguvernamentalã fondatã
pentru difuzarea cãrflilor editate în cadrul programelor Fundafliei Soros ºi a altor
donaflii colectate de la diverse edituri.

Achiziflia de carte ºi abonarea la edifliile periodice

cheltuieli: $38,396.00

Fondurile bibliotecilor centrale au fost completate cu ediflii periodice strãine de interes
major; bibliotecile publice din republicã au fost abonate la revistele naflionale de
culturã ºi artã “Sud Est”, “Contrafort” ºi “Basarabia”.

Abonarea la ediflii periodice strãine, $12,370.00
Biblioteca Naflionalã (26 titluri)
Biblioteca Naflionalã pentru Copii “I. Creangã” (12 titluri)
Biblioteca Republicanã de Informaflie Tehnico-ºtiinflificã (20 titluri)

385 abonamente la revistele “Sud Est”, “Contrafort” ºi “Basarabia” pentru bibliotecile centrale,
universitare, publice pentru 1997 ºi 1998, $11,823.00

Biblioteca Naflionalã - editarea Catalogului “Ediflii periodice strãine intrate în fondurile bibliotecilor
din Moldova în anul 1995”, $130.00

Biblioteca Centralã ªtiinflificã a AØM - schimb internaflional de publicaflii (fondul de bazã al
colecfliei acestei biblioteci), $2,035.00

Dezvoltare profesionalã

cheltuieli: $9,811.00

Participarea bibliotecarilor la evenimente internaflionale în domeniu

(finanflarea a fost acordatã în bazã de concurs)

cheltuieli: $4,699.68

Cnferinfla anualã a Federafliei Internaflionale a Bibliotecarilor
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Alexe RÃU, preºedinte, Asociaflia Bibliotecarilor din Moldova
Faina TLEHUCI, director, Biblioteca USB

Conferinfla Internaflionalã Crimeea-97
Petru RACU, director, Biblioteca Republicanã de Informaflie Tehnico-ºtiinflificã

Conferinflã internaflionalã “Lucrul cu publicafliile strãine “, Moscova, februarie 1997
E.BOLGARINA, bibliotecarã, secflia literaturã în limbi strãine, Biblioteca Naflionalã

Conferinfla tradiflionalã a grupului utilizatorilor TINLIB, iunie 1997
L.VEDRAªCU, ºef  secflie Automatizare, Biblioteca Centrului de calcul a Universitãflii

Conferinfla “Biblioteca - centru de culturã ºi cunoaºtere”, Cluj, iunie 1997
Valentina LOZINSCHI, bibliograf, Biblioteca Centralã ªtiinflificã, AªM

Organizarea cursurilor de instruire

(în colaborare cu programul regional)

Urmînd strategia programului regional biblioteci al OSI Budapesta au fost organizate
2 seminare care au abordat subiecte de interes major pentru activitatea bibliotecilor.
Seminarele au fost animate de specialiºti cu o experienflã valoroasã în domeniu,
invitafli din strãinãtate.

Seminarul “Elaborarea proiectelor ºi colectarea de fonduri”, 14-15 octombrie 1997, $900.00
expert - Iulia Pikshilingaite, coordonator de programe, Institutul pentru o Societate
Deschisã, Lituania.
La seminar au participat 32 de bibliotecari din biblioteci centrale, universitare ºi
publice din raioane. Auditoriul a fost familiarizat cu mecanismele de elaborare a
proiectelor, colectarea surselor de finanflare, prezentarea proiectelor spre examinare.
O atenflie deosebitã a fost acordatã elaborãrii proiectelor care urmeazã a fi prezentate
la programul regional sau alte structuri care acordã granturi.

Seminarul “Dezvoltarea colecfliei”, 18-20 noiembrie, $1,260.00
moderator - Lyndon Pugh, expert independent din Marea Britanie, specialist în
dirijarea bibliotecilor ºi în activitatea de instruire continuã a bibliotecarilor.
Seminarul a fost adresat specialiºtilor încadrafli în activitatea de achiziflie ºi completare
a fondurilor de bibliotecã ºi personalului administrativ al bibliotecilor, implicat în
aceastã activitate.
În cadrul seminarului au fost abordate aspectele de bazã ale activitãflii de completare:
- dezvoltarea colecfliilor de bibliotecã în perioada de tranziflie
- managementul procesului de completare ºi achiziflie
- aptitudinile necesare pentru dezvoltarea colecfliilor
- tehnologiile noi ºi completarea fondurilor
Cursurile au fost însoflite de materiale didactice pentru participanfli.

Cursuri de management pentru bibliotecari, $850.00 (alocãri $3,454.00)
proiect al Asociafliei Bibliotecarilor ºi Bibliotecii Naflionale, susflinut de Fundaflia Soros



Raport   de   act iv i ta te   1997

69

Moldova, Programul Regional de Biblioteci al OSI Budapesta, Asociaflia
Bibliotecarilor din America ºi Serviciul de Informaflie al Ambasadei SUA în Moldova.
În contextul acfliunilor de instruire continuã proiectul prevede organizarea unui ciclu
de seminare de instruire în managementul de bibliotecã pentru diverse categorii de
bibliotecari (circa 200 persoane), animate de Beau David Case (expert din SUA), care
se vor desfãºura pe parcursul a 4 luni începînd cu luna ianuarie 1998.

Inifliative de organizare ºi desfãºurare a reuniunilor profesionale sau a

activitãflilor de reciclare

Masã rotundã “Biblioteca - centru de informare ºi cunoaºtere pentru dezvoltarea societãflii”, 26 mai
1997, $201.00
Au participat circa 60 de specialiºti din diverse biblioteci. Discufliile au fost axate pe
aspecte ale activitãflii informaflionale a bibliotecilor în condifliile transformãrilor sociale
ºi economice, integrarea în circuitul informaflional internaflional, schimbãrile
intervenite în mentalitatea ºi profesia de bibliotecar, satisfacerea cerinflelor
informaflionale ale utilizatorilor.
Masa rotundã a fost urmatã de o prezentare a Fundafliei Cãrflii, însoflitã de o expoziflie
de carte donatã de Fundaflia Soros Moldova ºi difuzatã de Fundaflia Cãrflii. A treia
acfliune a fost vernisarea unei expoziflii ample de reviste strãine abonate în cadrul
programului pentru bibliotecile din republicã.

Conferinflã internaflionalã “Modernizarea serviciilor de informare”, 25-26 septembrie 1997,
$2,520.00
proiect cofinanflat de programul naflional ºi programul regional biblioteci, organizat de
Biblioteca ASEM
Conferinfla s-a desfãºurat în incinta Bibliotecii ASEM ºi a întrunit circa 100 specialiºti
- bibliotecari din Moldova, România, Lituania, Belarus, Rusia ºi Franfla, care au evocat
experienfla acumulatã în domeniul dezvoltãrii serviciilor de bibliotecã bazate pe
tehnologiile informaflionale, utilizarea cataloagelor electronice, gestiunea resurselor de
informare, perfecflionarea ºi promovarea bibliotecarilor.
În cadrul conferinflei a fost prezentatã refleaua automatizatã a Bibliotecii ASEM ºi
serviciile pe care le acordã beneficiarilor, a fost prezentat proiectul “Catalogul Naflional
partajat al Bibliotecilor din România”, Centrul de resurse informaflionale al Ambasadei
SUA în Moldova, a fost demonstrat serverul Bibliotecii Publice de Informaflie a
Centrului “George Pompidou” din Paris.

Automatizarea bibliotecilor

cheltuieli: $87,549.00

alocãri: $33,000.00

Programul a avut drept scop racordarea bibliotecilor la standardele internaflionale de prelucrare a
informafliei ºi automatizarea proceselor de bibliotecã prin implementarea tehnologiilor informaflionale
avansate.
A fost finanflat proiectul Bibliotecii Naflionale “Implementarea Sistemului Integrat de
Bibliotecã  TINLIB “, care finalizeazã procesul de informatizare ºi creare a reflelei
automatizate locale. Proiectul are o importanflã deosebitã în contextul informatizãrii
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bibliotecilor din republicã ºi integrãrii lor intr-un sistem automatizat naflional.

Fundaflia Cãrflii

cheltuieli: $5,662.00

Organizaflie neguvernamentalã, fondatã în anul 1996 de cãtre Fundaflia Soros,
Asociaflia Bibliotecarilor din Moldova ºi Biblioteca Naflionalã pentru Copii “Ion
Creangã”, ºi-a desfãºurat activitatea în cîteva direcflii:
- difuzare a cãrflilor cu profil didactic ºi de referinflã editate în cadrul programelor
Fundafliei Soros (86 titluri de carte în numãr de circa 100000 ex., dintre care 27 titluri
(67180 ex.) editate cu sprijinul Fundafliei Soros Moldova, iar 59 titluri (32595 ex.) -
donaflii colectate din alte surse.
- stabilirea relafliilor de colaborare cu edituri, persoane fizice ºi juridice interesate sã
contribuie la completarea fondului de carte al bibliotecilor cu donaflii de carte.
- informarea bibliotecilor ºi persoanelor interesate privind noile apariflii editoriale
- comercializarea cãrflilor.

Donafliile de carte (64000 ex) au fost distribuite în 3058 biblioteci din republicã
(publice, universitare, ºcolare, din institufliile de învaflãmînt preuniversitar).

Punctul vulnerabil în activitatea Fundafliei Cãrflii este comercializarea cãrflilor
disponibile (sursã principalã de autofinanflare). In anul 1997 s-au vîndut 924 ex. de
carte, ceea ce reprezintã 1% din 20 (din volumul total de donaflie), disponibile pentru
vînzare. Veniturile obflinute (13113 lei) au acoperit cu greu cheltuielile de salarizare a
personalului încadrat.

ComSoros
cheltuieli: $84,912.00

alocãri: $15,372.00

ComSoros este un program de computerizare în domeniul învãflãmîntului preuniversitar
(instalare ºi dezvoltare a laboratoarelor de computere în ºcolile ºi liceele republicii).

A III øcoalã de varã în informaticã (tabãra “Andrieº”, Ivancea 7- 21 iulie)
cheltuieli: $13,217.85

Organizatori: Fundaflia Soros Moldova ºi CNTI. ªcoala a oferit celor 100 elevi -
participanfli cursuri despre serviciile pe reflea ºi posibilitãflile oferite de Internet ºi acces
“on-line” la Internet 24/24. A fost organizat un seminar pentru profesorii de
informaticã de la ºcolile participante la programul ComSoros, ce a discutat probleme
legate de procesul de învãflãmînt ºi probleme tehnice de exploatare a laboratoarelor.
La finele ºcolii a fost anunflat concursul paginilor WWW liceene, totalizat la
deschiderea sediului nou al CNTI ºi a clasei de acces public la Internet. Paginile
prezentate la concurs vor fi plasate pe serverul reflelei academice MoldNET, iar trei
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cele mai bune pagini vor fi premiate de cãtre Fundaflia Soros Moldova. Crîmpeie din
activitatea taberei ºi edifliile zilnice ale ziarului taberei pot fi gãsite pe adresa http://
www.cnti.moldnet.md
Aducem sincere mulflumiri Ministerului Comunicafliilor ºi Informaticii pentru oferirea
pe gratis a liniei directe Chiºinãu – Ivancea pe toatã perioada ªVI’97.

Concursul “Un singur laborator”

cheltuieli: $17,073.39

Analizînd necesitatea dotãrii ºcolilor republicii cu laboratoare computaflionale
moderne, în 1997 a fost anunflat concursul “Un singur laborator”. Din 25 de proiecte
ºcolare, 3 au fost alese pentru finanflare (a fost posibilã finanflarea a trei proiecte graflie
scãderii preflului echipamentelor).

Liceul “Constantin Stere”, or. Soroca - laborator 11 computere Pentium 133, imprimantã
ºi modem.
Liceul raional Cãlãraºi- laboratorul a fost modernizat cu 3 calculatoare Pentium 133
ªcoala medie Dubãsari - finanflare pentru 50% din costul laboratorului

Centrul Noilor Tehnologii Informaflionale

cheltuieli: $44,190.09

CNTI este un Centru al Ministerului Învãflãmîntului ºi partener al Fundafliei în realizarea
programului ComSoros (În organizarea cursurilor pentru profesori, a taberei de varæ în
informaticã). În 1997 CNTI a obflinut un local permanent, ce i-a permis sã ofere unui
numãr mult mai mare de elevi serviciile unor profesori calificafli, o bibliotecã specializatã
ºi completatã în permanenflã, spafliile a 2 laboratoare, acces permanent la Internet

Alte programe

cheltuieli: $8,676.39

Curs de utilizare a calculatorului IBM compatibil în procesul de învãflãmînt pentru profesori de la sate.
Înscrierea la curs avea doar douã restricflii: limita de vîrstã 35 de ani ºi unica ºcoalã în
sat. 11 profesori de informaticã au beneficiat de acest curs.

Deplasãri, schimb de experienflã ºi participãri la conferinfle

Internet pentru ºcoli

cheltuieli: $19,100.00

alocæri: $15,372.00

30 de ºcoli din republicã au fost conectate la Internet. Au mai fost aprobate ºi
finanflate douã proiecte de conectare permanentã la Internet, prezentate de Ministerul
Învãflãmîntului, Tineretului ºi Sportului ºi Colegiul de Informaticã. Proiectul
Ministerului prevede ºi crearea unui nod de schimb de informaflie cu inspectoratele
raionale. Dotarea inspectoratelor cu echipamentul necesar (calculator ºi modem) se
prevede a fi finanflatã de cãtre proiectul Bãncii Mondiale.
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Internet
cheltuieli: $125,435.00

alocãri: $20,643.00

Programul are drept scop dezvoltarea reflelei academice transfer date MoldNET, ce uneºte
instituflii de învãflãmânt superior, instituflii de cercetãri ºtiinflifice, ºcoli, organizaflii
neguvernamentale; programul oferã acces la reflea persoanelor fizice (savanfli, profesori,
studenfli ºi elevi), care au capacitatea tehnicã (calculator ºi modem) de a se conecta la reflea.

Refleaua uneºte resursele de calcul neomogene ale institufliilor de învãflãmânt ºi
ºtiinflifice în reflea de tip WAN, ce serveºte pentru schimb de resurse informaflionale ºi
oferã servicii (poºtã electronicã, WWW, “tabla de avize”, teleconferinfle, transfer de
fiºiere ºi altele). La sfîrºitul anului 1997 la refleaua MoldNET erau conectate 9
universitãfli ºi instituflii de cercetãri, 30 ºcoli medii ºi licee, 37 organizaflii
neguvernamentale, 13 organizaflii mass-media.

Proiecte finanflate în 1997:

Clasã de acces public la Internet, $34,967.16 (alocãri 8,750.00)
Apariflia unei clase de acest tip, înzestratã cu calculatoare moderne conectate on-line la
Internet, deschisã pentru orice doritor de a cunoaºte ºi folosi resursele Internet, este
importantã pentru dezvoltarea Internet în Moldova.

Administrarea reflelei MoldNET, $17,964.55 (alocãri $9,600.00)
Fundaflia Soros Moldova a susflinut echipa de administratori ai reflelei academice
MoldNET prin achiziflie de carte în domeniu ºi participãri la conferinfle ºi seminare.

Conectare la Internet pentru instituflii academice
AAPM a fost conectatã pe linie dedicatã cu acces 24/24 la Internet. Circa 500 de studenfli
ºi peste 50 de profesori a Academiei beneficiazã de serviciile oferite de refleaua Internet.

Proiect de dezvoltare a reflelei locale
prezentat de Centrul de Calcul al AªM. În rezultatul implementãrii lui 9 institute de
cercetãri ºtiinflifice (Institutele de Fizicã, Chimie, etc.) vor fi conectate la Internet.

Acces pe linie dedicatã 24/24 pentru UCC, $13,465.44 (alocãri $2,293.00)
Beneficiari: circa 1000 studenfli, 180 profesori.

Programul Regional

cheltuieli: $64,423.50

Programul Regional New York a finanflat pe tot parcursul anului 1997 legãtura VSAT
a reflelei MoldNET la Internet. În luna noiembrie 1997 legãtura externã a crescut la
256 kbps.
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Societate civilã
cheltuieli: $190,575.00

alocãri: $81,822.00

Programul are drept scop instituflionalizarea normelor esenfliale ale societãflii civile -
drepturile individuale, libera asociere, delimitarea sferei publice de cea privatã,
legalitatea, pluralismul, libera inifliativã, susflinerea mecanismelor de influenflã ºi
control a societãflii asupra puterii statului ºi institufliilor sale.
Obiectivul proiectelor realizate în 1997 a fost activitatea ONG din Chiºinãu ºi mai
ales a celor regionale, sporind importanfla lor socialã. Au fost susflinute proiecte ce
rãspund unor necesitãfli acute ale comunitãflii, au un caracter novator, pot reprezenta
modele, contribuie la promovarea activitãflii ONG ºi implicã cetãflenii în realizarea lor.

Concurs de granturi pentru ONG “Consolidarea colaborãrii dintre cele trei

sectoare ale societãflii ºi dezvoltarea ONG-urilor în Republica Moldova”

cheltuieli: $ 9,665.00

alocãri: $17,572.00

(cofinanflat de Fundaflia Eurasia ºi Fundaflia Soros Moldova)

Scopul concursului a fost sporirea importanflei sociale a sectorului neguvernamental
în Moldova, ameliorarea posibilitãflilor informaflionale ºi de comunicare ale
organizafliilor neguvernamentale locale, stimularea relafliilor de parteneriat între ONG-
uri din regiuni ºi Chiºinãu, consolidarea legãturilor ºi colaborãrii organizafliilor
neguvernamentale cu structurile guvernamentale ºi comerciale, reducerea diferenflei
semnificative între nivelul de dezvoltare a ONG-urilor din Chiºinãu ºi celor raionale.
La concurs au participat circa 70 de organizaflii neguvernamentale, necomerciale,
neafiliate politic, nereligioase, legal constituite în Republica Moldova. Proiectele
propuse au avut drept scop rezolvarea unor probleme concrete în urmãtoarele
domenii:
- colaborarea între guvern ºi sectorul non-profit
- colaborarea între businessul privat ºi sectorul non-profit
- supremaflia legii
- dezvoltarea asociafliilor profesionale
- dezvoltarea administrafliei publice locale
- dezvoltarea relafliilor de antreprenoriat
- interacfliunea cu mass-media

Cîºtigãtorii (25 organizaflii) au primit granturi în valoare de pînã la $5,000.00 pentru
realizarea proiectelor pe o duratã de un an. Granturile au fost însoflite de seminare ºi
cursuri practice privind aspecte ale activitãflii ONG-urilor, utilizarea echipamentului
procurat. În ajutorul participanflilor la concurs, în perioada 16 iunie-10 iulie 1997
Centrul de Asistenflã ºi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova
“CONTACT” ºi Centrul de Inovaflii Sociale au organizat seminare “Elaborarea
proiectelor” în raioanele ªtefan-Vodã, Ceadîr-Lunga, Edinefl, Vulcãneºti.

Fundaflia Soros Moldova a finanflat proiectele urmãtoarelor organizaflii:
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Asociaflia “Pro Democraflia,” filiala Hînceºti, $5,000.00
Asociaflia “Rezina info,” Rezina, $4,770.00
Asociaflia Presei Independente, $4,735.00
“Pro Natura”, Drochia, $4,737.00
Centrul de informare pentru tineret “Ocno v mir”, Tiraspol, $5,000.00

Program deschis de susflinere a proiectelor organizafliilor neguvernamentale

cheltuieli: $49,028.00

alocãri: $2,250.00

În 1997 a continuat finanflarea în bazã de competiflie a diferitor inifliative ale
organizafliilor neguvernamentale.
Obiectivele programului:
- încurajarea ºi dezvoltarea ONG ce exprimã inifliativa ºi ataºamentul social
- stabilirea de contacte între ONG ºi structurile de stat ce urmãresc soluflionarea
problemelor sociale
- dezvoltarea capacitãflilor manageriale ºi de acfliune a ONG
- instruirea specialiºtilor din sectorul non-profit
- susflinerea ºi promovarea protecfliei drepturilor omului
- promovarea toleranflei dintre indivizi ºi grupuri sociale
- favorizarea integrãrii sociale a grupurilor minoritare ºi protejarea drepturilor lor
Deciziile privind acordarea granturilor au fost luate la ºedinflele lunare ale Juriului
pentru program.

Proiecte finanflate:

Sãptãmîna anti-SIDA “Dãruifli tinereflea cu luminã ºi iubire”, $1,173.00
Organizaflia “Tinerii pentru dreptul la viaflã”, director de proiect Antonifla FONARI
Proiectul a urmãrit informarea masivã a tineretului despre pericolul SIDA ºi al
dependenflei de droguri. Au fost organizate conferinfle de presã (Chiºinãu, Bãlfli),
întîlniri cu elevi din raionul Drochia, seminar la Bãlfli cu tema “Prevenirea SIDA ºi
depãºirea barierei psihologice în fafla SIDA”, radiomaraton la radioul naflional, acfliuni
de binefacere pentru persoanele infectate cu SIDA etc. Proiectul a fost cofinanflat de
Ministerul Învãflãmîntului, Tineretului ºi Sportului ºi Clinica de Medicinã Esteticã.

Registrul bãtrînilor social-dependenfli, $2,250.00 (alocat)
Asociaflia Republicanã a Persoanelor de Vîrsta a Treia “Bunãtate”, director de proiect
Samoil COJOCARU
Scopul proiectului este crearea, în colaborare cu Centrul republican de reabilitare
medico-socialã, a unui registru medico-social al bãtrînilor social dependenfli (rãmaºi
fãrã rude ºi apropiafli). Registrul va permite optimizarea acordãrii asistenflei medico-
sociale persoanelor de vîrsta a treia, diagnostic precoce al bolilor caracteristice vîrstei
înaintate etc.

Seminar internaflional “Drepturile omului în penitenciare”, 4-6 septembrie 1997, $2,260.00
Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, director de
proiect ªtefan URÎTU
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La seminar au participat experfli în domeniu de la Consiliul Europei, din Danemarka,
Polonia, România ºi Federaflia Rusã, lucratorii ai sistemului penitenciar ºi reprezentanfli
ai ONG din Republica Moldova. Proiectul a fost cofinanflat de Consiliul Europei.

Conferinfla “Mediul, ONG ºi legea: interesele publice ºi consolidarea ONG-urilor”, 22-24 mai
1997, Cãlãraºi, Moldova, $4,190.00
director de proiect Victoria DERGACIOV
Conferinfla a fost organizatã cu concursul CEELI, CEP, USIS, Counterpart ºi
Fundaflia Soros Moldova. La conferinflã au participat ONG ecologiste din Moldova,
reprezentanfli ai guvernului R. Moldova, ai institufliilor de învãflãmînt superior,
ministere ºi departamente, studenfli, reprezentanfli ai ONG din România, Ucraina,
Ungaria, Rusia. Conferinfla a fost cofinanflatã de CEELI ($7,000.00), CEP ($600.00),
USIS ($5,000.00), BKHF ($400.00).

Al doilea Bal anual de caritate, $1,505.00
Asociaflia Internaflionalã de Caritate din Moldova
Mijloacele colectate (pe contul UNICEF) au fost destinate pentru diagnosticarea ºi
tratarea diabetului juvenil, un pericol care ameninflã sãnãtatea tineretului din Moldova.

Editarea buletinul informativ “Tînãrul psiholog”, $1,000.00
Asociaflia Studenflilor Psihologi din Moldova (ASPM), director de proiect Svetlana
PRODAN
Buletinul informativ lunar “Tînãrul psiholog”, editat din septembrie 1996, este
conceput ca o sursã de informare despre dezvoltarea psihologiei teoretice ºi practice
în Moldova, metodici ºi tehnici de autoperfecflionare profesionalã, un spafliu pentru
cercetãrile, opiniile ºi sugestiile studenflilor psihologi, favorizînd implicarea lor în
activitatea ºtiinflificã ºi practicã.

Microrezervaflia “Stînca”, $1,000.00
Asociaflia TABIECOM, director de proiect Aurel LOZAN
Scopul proiectului este de a obfline conferirea statutului de microrezervaflie pentru
zona pãdurii Stînca (de lîngã satul Cosãufli, Soroca). În cadrul proiectului au fost
realizate activitãfli de cercetare a terenului, expertizã ecologicã ºi stabilirea factorilor de
poluare a mediului, a fost pregãtit un film video “Calea spre Stânca”. Cofinanflare
Fundaflia ISAR-$1,164.00

“Zilele Culturii Poloneze în Moldova”, 16-26 octombrie 1997, $860.00
director de proiect Liuba BURAVfiEVA
La eveniment au participat personalitãfli artistice marcante din Moldova, Polonia,
Ucraina, Rusia. Aceastã acfliune de promovare a culturii poloneze a fost realizatã în
colaborare cu Ambasada Poloniei în Moldova, Societatea Internaflionalã “Wspolnota
Polska”, Televiziunea Naflionalã din Polonia.

Societatea fãrã violenflã, $2,011.00
Organizaflia “ Femeia Azi”, director de proiect Liuba URÎTU
Scopul proiectului este crearea unui centru de reabilitare psihologicã pentru femeile
ce au de suferit în urma violului, ºomajului, conflictului armat, detenfliei, sãrãciei. În
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cadrul proiectului a fost oferitã asistenfla psihologului-terapeut, consultaflã juridicã, au
fost organizate seminare de instruire pentru femeile care au suferit în urma violenflei.
Cofinanflare USIS - $21,135.00

Conferinflã “Estimarea ºi managementul riscului chimic”, $324.00
Centrul de Cercetãri Actuale în Chimie ºi Protecflia Mediului Ambiant, director de
proiect Ecaterina BOCANCEA
În cadrul conferinflei studenflii, membrii ONG au fost familiarizafli cu estimãrile ºi
managementul riscului chimic, legislaflia ecologistã a Republicii Moldova.

Tradiflii renãscute, $1,500.00
Uniunea Meºterilor Populari din Moldova, director de proiect Petru BUCÃTARU
“Tradiflii renãscute“ este o dezvoltare a proiectului, finanflat de Fundaflia Counterpart
în perioada iunie 1995-iunie 1996, în scopul ajutorãrii ºomerilor din satele republicii.
În rezultatul implementãrii proiectului la Centrul Didactic Meºteºugãresc din Vãsieni
au fost instruifli circa 125 de ºomeri la specialitãflile: olãrie, flesãtorie, broderie,
croºetare. Echipamentul acordat optimizeazã procesul de stocare a informafliei ºi
selectare a persoanelor pentru instruire.

Cãlãtorie de studiu în Moldova, $1,000.00
AEGEE- Chiºinãu (Association des Etats Generaux des Etudiants de l’Europe-
Chiºinãu), director de proiect Mihai VASILACHE
Proiectul a servit la stabilirea relafliilor de cooperare ºi schimb de experienflã între
studenflii din Moldova ºi din flãrile europene. A fost realizat un program de excursii,
activitãfli culturale, prelegeri la institufliile superioare de învãflãmînt din Moldova
pentru un grup de 40 persoane (10 cetãfleni ai flãrilor Europei de Vest, 5 persoane din
CSI, 5 cetãfleni ai României, 20 cetãfleni ai Republicii Moldova).

Seminar “Regionalismul: genezã ºi tendinfle”, $1,000.00
Centrul Informafliei Analitice în Problemele Dezvoltãrii Republicii Moldova, director
de proiect Alexandru PALII
Seminarul este o parte dintr-un proiect amplu al Centrului, incluzînd mese rotunde,
seminare, emisiuni TV ºi radio, publicaflii în mass-media, cu scopul general de a
clasifica ºi elabora cãi de soluflionare a problemei regionalismului.

Seminar “Cãutarea libertãflii”, 23-25 mai 1997, satul Ivancea, $500.00
Organizaflia “Cîmpul ecologic”, director de proiect Mircea ILADI
Seminarul, organizat în colaborare cu Fundaflia pentru Libertate, a discutat educarea
tinerilor lideri în rezolvarea problemelor societãflii în tranziflie spre o societate
deschisã. Au participat 25 persoane din Moldova ºi Marea Britanie.

Monitorizarea reflectãrii vieflii politice din preajma campaniei electorale de cãtre studiourile centrale
de televiziune, $3,487.00
CIVIS, director de proiect Eduard MIHAILOV
Scopul monitorizãrii a fost înregistrarea calitãflii informafliei emisiunilor TVM ºi TV
Catalan în timpul campaniei electorale ºi informarea opiniei publice, a institufliilor
interesate despre rezultatele obflinute. Sondajele de opinie efectuate trimestrial în baza
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unui chestionar fix (eºantion - cel puflin 1300 subiecfli) atenflioneazã jurnaliºtii ºi
managerii din televiziune la opinia publicã ºi prezintã evoluflia în timp a acesteia.
Rezultatele au fost publicate în trei rapoarte de analizã ºi sintezã.

Editarea revistei “Scripta Scientarium Mathematicarum”, $1,099.00
Societatea de topologie, sisteme subtile ºi aplicarea lor din Republica Moldova,
director de proiect Cosma OSMÃTESCU
Grant pentru editarea primului numãr al revistei “Scripta Scientarium Mathematicarum”,
inserînd materialele seminarelor internaflionale privind spafliile subtile. Revista e conceputã
ca o publicaflie periodicã ºtiinflificã ºi va fi editatã în tiraj de 500 exemplare.

Curs de pregãtire antreprenorialã, $683.00
Liga Studenflilor de la ASEM, director de proiect Oleg BRAGA
Cursul de pregãtire antreprenorialã “Entrepreneurship” (158 ore) a fost conceput
pentru dezvoltarea capacitãflii antreprenoriale a participanflilor; obiectivul sãu a fost
dezvoltarea aptitudinilor ºi abilitaflilor întreprinzãtorilor în practica afacerilor
(finalitate - conceperea, redactarea ºi susflinerea propriului plan de afaceri, cu
certificate eliberate de Universitatea Neuchatel (Elveflia). Cursul a avut un caracter
interactiv, accentul punîndu-se pe studiu de caz ºi studiu individual în baza
materialelor pentru curs. Proiectul a fost cofinanflat de Fundaflia FREE.

Program cultural “Zilele D.Caraciobanu”, $1,009.00
Societatea Culturalã “Dunãrea ºi marea”, director de proiect Petru GROZAVU
Programul cultural a omagiat regretatul actor Dumitru Caraciobanu cu ocazia
aniversãrii a 60 de ani din ziua naºterii. “Zilele D. Caraciobanu” au fost momentul de
lansare a bienalei “Festivalul teatral D. Caraciobanu” în localitãflile populate de
moldovenii din sudul Basarabiei.

Conferinflã “Gîndirea ºtiinflificã modernã: realizãri ºi perspective”, Chiºinãu, 2-4 octombrie,
$753.00
Asociaflia Oamenilor de ªtiinflã, Culturã ºi Artã, director de proiect Ion ODAINIC
Conferinfla a numãrat participanfli din Moldova, România, SUA, Israel ºi a inclus
discuflii în urmãtoarele aspecte: culturã, educaflie (învãflãmînt) ºi ºtiinflã, ecologie ºi
industrie, arhitecturã urbanã, energeticã ºi termoenergeticã, economia în tranziflie,
asistenflã medicalã. Proiectul a fost cofinanflat de primãria municipiului Chiºinãu.
Fundaflia Soros a acordat un grant pentru biroticã.

Reeditarea Convenfliei Nafliunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, $2,171.00
Organizaflia “Salvafli Copiii”, director de proiect Mariana PETERSEL
Acest document, semnat ºi ratificat de Parlamentul Republicii Moldova la 25 februarie
1993, a devenit Lege pentru apãrarea ºi protejarea copiilor în conformitate cu
Constituflia Republicii Moldova. Documentul este necesar atît pentru conºtientizarea
de sine a copiilor, cît ºi pentru adulflii care îi înconjoarã. Organizaflia “Salvafli Copiii” a
difuzat deja în Moldova 9000 de exemplare ale Convenfliei, din care 4000 editate cu
ajutorul Fundafliei Soros Moldova. Convenflia a fost distribuitã printre educatori,
lucrãtori ai organelor de justiflie, pedagogi, medici pediatri. Numãrul de solicitanfli ai
acestui document a revendicat reeditarea lui.
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Grant pentru cazarea voluntarului Corpului Pãcii, $600.00
Fundaflia de tineret SECOLUL 21, director de proiect Iorgu APOSTOL
Un voluntar din Corpul Pãcii acordã asistenflã Fundafliei de tineret SECOLUL 21 în
realizarea activitãflilor sale - propagarea valorilor societãflii civile, sprijinirea dezvoltãrii
sectorului asociativ de tineret, propagarea valorilor naflionale autentice, protecflia ºi
salvarea mediului înconjurãtor, ajutorarea categoriilor defavorizate ale societãflii, în
special copiii ºi tinerii.

Curs pedagogic de bazã pentru monitorii scoufli din Moldova, 23 - 28 martie, $1081.00
Organizaflia Naflionalã a Scouflilor din Moldova, director de proiect Lia SCLIFOS
Cursul contribuie la crearea unei echipe noi de lideri scoufli - formatori la nivel local prin
antrenarea participanflilor la curs în elaborarea propriului model educativ de activitate,
instruire în domeniul teoriei psihologiei evolutive, familiarizarea cu istoria scoutismului
mondial ºi naflional, drepturile de cetãflean, legislaflia în vigoare a Republicii Moldova
privind ONG. Prelegerile au fost flinute de cinci profesori spanioli ºi 2 persoane din
Moldova. Cofinanflatori: BCA “Moldinconbanc” - 1.500 lei, BCA “Moldova-
Agroindbanc” - 1.700 lei, Departamentul Tineretului ºi Sportului - 3.500 lei.

Primul Forum al Organizafliilor Neguvernamentale din Moldova,  $3,722.00
Centrul Naflional de Asistenflã ºi Informare a Organizafliilor Neguvernamentale din
Republica Moldova “CONTACT”, director de proiect Aliona NICULIfiÃ
Primul Forum al Organizafliilor Neguvernamentale din Moldova, desfãºurat în
perioada 4-6 noiembrie 1997 la Chiºinãu, a avut o mare rezonanflã atît în mediul
organizafliilor neguvernamentale, cît ºi în întreaga societate. La forum au participat
reprezentanfli a peste 120 de ONG naflionale ºi locale din republicã, reprezentanfli ai
ONG din Ungaria, Bulgaria, Ukraina, România, Polonia, mijloace de informare în
masã, organizaflii finanflatoare naflionale ºi strãine, înalte oficialitãfli de stat.

În cadrul forumului au fost abordate problemele cu care se confruntã sectorul
asociativ: legislative, de organizare ºi financiare. În atenflia tuturor a fost elaborarea
strategiei de dezvoltare a sectorului trei, prioritarã fiind dezvoltarea la nivel regional ºi
local pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Un alt subiect al discufliilor a fost
trecerea la acfliuni concrete în colaborarea dintre sectorul asociativ ºi stat, obiectiv
salutat ºi susflinut de cãtre reprezentanflii Parlamentului, Executivului ºi Preºedinfliei.

Problemele discutate în cadrul Forumului ºi-au gãsit locul în cãrflile albe ale celor
ºapte domenii de activitate: civic, drepturile omului, ecologic, economic, tineret, mass-
media, culturã; acestea urmeazã a fi publicate ºi vor reflecta situaflia la moment a
sectorului asociativ, probleme ºi perspective de evoluflie. O componentã distinctã a
cãrflii albe sînt documentele finale ale forumului, unde organizafliile participante au
nominalizat prioritãflile, problemele stringente ale sectorului asociativ ºi acfliunile
menite sã sincronizeze eforturile celor trei sectoare ale societãflii.
Cofinanflãri: Banca Mondialã - $12,600.00, Fundaflia Eurasia - $2,998.00, Serviciul de
Informare al Statelor Unite - $2,500.00, Ministerul Învãflãmîntului, Tineretului ºi
Sportului - $1,535.00.

Expediflie ecologicã Prut 97, $1,000.00
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Asociaflia TERRA NOSTRA, director de proiect Gheorghe DUCA
Expediflia a fost a treia etapã a cercetãrii stãrii ecologice a rîului Prut; primele douã
expediflii au fost întreprinse în 1995 ºi 1996 (cu finanflare ISAR) pentru a atrage atenflia
populafliei ºi a serviciilor de stat asupra problemelor ecologice ale rîului ºi regiunii, a
populariza cunoºtinflele ecologice, a promova rezultatele expedifliei în mass-media.

“Arena Politicii”, $7,000.00
Fundaflia pentru culturã politicã, Gheorghe COJOCARU
Publicaflia pentru culturã civicã ºi ºtiinfle politice “Arena Politicii” îºi propune sã contribuie
la realizarea unor schimbãri democratice în mentalitatea ºi comportamentul societãflii
moldovene prin familiarizarea publicului autohton cu esenfla valorilor democrafliei ºi
culturii occidentale, cu patrimoniul ºtiinflelor sociale ºi politice contemporane. Grupul de
lucru include cercetãtori, analiºti ºi comentatori politici locali, mai ales tineri cu studii
specializate, cu gîndirea descãtuºatã ºi capacitãfli analitice, în vederea construirii unui curent
independent ºi împarflial de reflecflii ºi analizã în profunzime a transformãrilor socio-
economice, politice ºi culturale din Moldova ºi din regiunile învecinate. Informîndu-ºi
corect cititorii (studenfli, elite politice ºi intelectuale moldovene, reprezentanfli ai clasei
politice locale), publicaflia îi atrage în reflecflia asupra unor probleme cu impact public ºi de
culturalizare a opiniei publice. Publicaflia a beneficiat în 1996 de un grant de $20,000.00.
Proiectul a mai obflinut recent un grant de $7,500 oferit de USIS.

Radiomaraton “Pe pãmîntul mare un copil e-o floare”, $850.00
UNICEF
Radiomaratonul a fost organizat cu ocazia Zilei internaflionale a copilului ºi a avut
drept scop acumularea unor ajutoare financiare ºi materiale necesare spitalelor pentru
copii ºi institufliilor de de întremare a copiilor din republicã.

Congresul I al fermierilor din Republica Moldova, 8 august 1997, $5,000.00
Federaflia Naflionalã a fermierilor din Moldova, director de proiect Vasile MÎRZENCO
Congresul I al fermierilor din Republica Moldova cu tema “Evoluflia reformei agrare
în Republica Moldova ºi rolul Federafliei Nafluionale a Fermierilor în promovarea
noilor relaflii în agriculturã” a întrunit 1059 partipanfli (fermieri, reprezentanfli ai
organizafliilor internaflionale, etc) ºi a servit drept forum pentru discutarea
problemelor reformelor în agriculturã.

Program de burse în domeniul drepturilor omului

alocãri:: $6,000.00

Bursele sunt oferite în cadrul programului “Human Rights Advocacy Program” al colegiului Utica,
Universitatea Syracuse, SUA.
Scopul sãu este instruirea pentru organizafliile neguvernamentale, lucrul cu avocafli
specializafli în domeniul “drepturile omului” din societãflile în tranziflie. Bursele pentru
un semestru sînt destinate tinerilor avocafli din Europa Centralã ºi de Est, ce au
experienfla de lucru cu ONG în domeniul apãrãrii drepturilor omului. Taxa de
ºcolarizare ($7,103.00) este acoperitã de Universitate.
Bursa pentru semestrul de primãvarã 1997 a cîºtigat-o prin concurs Rodica
IORDANOV, membrã a Comitetului Helsinki din Moldova.
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Schimb de experienflã ONG din Moldova - ONG din România

cheltuieli: $3,387.00

director de proiect Oleg BRAGA
Scopul proiectului a fost facilitarea schimbului de experienflã între organizafliile
neguvernamentale din Republica Moldova ºi Romãnia în diferite domenii de activitate.
Prima acfliune din program a fost vizita unui grup de 10 membri ai diferitor
organizaflii de tineret din Moldova în judeflul Suceava la invitaflia Asociafliei studenfleºti
“BUCOVINA”. În cadrul vizitei au fost realizate acfliuni comune: miniparlament,
conferinfla “Tineretul ºi Drepturile Omului”, curs de lideri. În cadrul vizitei de
rãspuns a unui grup de 10 persoane, membrii ai ONG de tineret din Centrul
Universitar Suceava, au fost elaborate planuri de activitate ºi întocmite proiecte între
organizafliile de tineret din Moldova ºi judeflul Suceava (România).

Granturi de acces la Internet pentru ONG

cheltuieli: $2,092.00

Programul faciliteazã comunicarea electronicã pentru ONG-uri ºi utilizarea creativã a
Internet-ului în raport cu scopurile organizafliilor neguvernamentale. Granturile de
acces la e-mail/Internet au fost acordate pentru un an de zile în bazã de competiflie
organizafliilor neguvernamentale, nonprofit din urmãtoarele domenii: civic, cultural,
dezvoltare economicã, drepturile omului, masa-media, protecflia mediului, social,
tineret. Beneficiarii au folosit serviciile de poºtã electronicã ºi acces la Internet.
Fundaflia Soros Moldova a acoperit toate cheltuielile aferente, cu excepflia cheltuielilor
de telefon (achitate de beneficiari). Deciziile au fost luate la ºedinflele Juriului pentru
program în baza formularelor completate ºi a proiectelor solicitanflilor.

Beneficiarii programului sunt:
Centrul ªtiinflific al Academiei Internaflionale de ªtiinfle pentru Naturã ºi Societate
Junior Achievement Moldova
Organizaflia “Salvafli copii”
Centrul ªtiinflific al Academiei Internaflionale de ªtiinfle pentru Naturã ºi Societate.
Organizaflia obºteascã “Institutul de consultanflã în management”
Centrul Naflional de Asistenflã ºi Informare a ONG “CONTACT”
Asociaflia republicanã a persoanelor de vîrsta a treia “Bunãtate”
Prietenii Mari/Prietenii Mici ai Moldovei
Asociaflia pentru promovarea pedagogiei “Waldorf ”
Centrul internaflional de Culturã pentru copii ºi tineret
Institutul obºtesc “ContrAnomia”
“Pro Democraflia”
Centrul pentru inifliativã economicã ºi socialã, Comrat
Comitetul Naflional din R.Moldova al “SPIE”
Centrul “CIVIS”
Asociaflia de psihanalizã ºi psihosomaticã
CED “Soros”
Societatea de chirurgie esteticã
“Agrex NGO”
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Fondul de binefacere “Clopotnifla Memoriei”
Centrul de Inovaflii Sociale
“Pro Natura”

Barometrul de opinie publicã

alocãri: $37,000.00

În scopul promovãrii unor mecanisme corecte ºi transparente de reflectare a vieflii social
- politice ºi economice din Republica Moldova ºi în egalã mãsurã a unor mecanisme de
acces la informaflie pentru societatea civilã, Fundaflia Soros Moldova, la inifliativa
Senatului Fundafliei, a lansat un program de cercetare a opiniei publice - Barometrul de
opinie publicã. Barometrul de Opinie Publicã va confline sondaje efectuate periodic în
baza unui chestionar fix. De fiecare datã va fi folosit un eºantion reprezentativ naflional.
Primele douã sondaje vor fi realizate de Centrul pentru Sociologia Urbanã ºi Ruralã
(CURS), Bucureºti ºi Institutul de Marketing ºi Sondaje (IMAS), Bucureºti.
Tematica cercetãrii va cuprinde:
- opfliuni politice, popularitatea ºi notorietatea principalelor partide ºi personalitãfli
politice din Republica Moldova
- standardele de viaflã ºi calitatea vieflii
- politica economicã ºi socialã a Guvernului
- alte teme de interes major
Rezultatele cercetãrilor (în formã de raport scris - grafice, tabele, text) vor  fi fãcute
publice în cadrul unor conferinfle de presã organizate la încheierea sondajelor. Mass-
media, publicul larg ºi toate persoanele interesate vor avea acces liber la rezultatele
Barometrului. Programul este supravegheat de un juriu care va evalua modalitatea de
desfãºurare a studiului ºi rezultatele acestuia. Juriul este format din:
Iurie LEANCÃ, Ambasador cu misiuni speciale, Ministerul Afacerilor Externe din R.
Moldova, membru al senatului Fundafliei Soros Moldova
Ludmila MALCOCI, Doctor în sociologie, specialist microproiecte, Fondul
Investifliilor Sociale de pe lîngã Guvernul R. Moldova
Igor BOfiAN, Coordonator programe, IFES
Victor MOCANU, Doctor în sociologie, secretar ºtiinflific al Institutului de Filozofie
Sociologie ºi Drept, AªM
Valentin fiURCANU, ªef  laborator “Sociologie Politicã”, USM
Programul va fi realizat pe parcursul anului 1998.

Concurs de micro-granturi pentru ONG ecologiste din Moldova “Informarea

ºi educaflia ecologistã în Republica Moldova”

alocãri: $10,000.00

Scopul acestui concurs este asigurarea  accesului liber pentru ONG, autoritãfli locale,
funcflionari publici, consilieri, cetãfleni ai Republicii Moldova la informaflia de ultimã orã,
ce fline de reflectarea problemelor ecologice existente în Moldova ºi de conºtientizare de
cãtre cetãflenii Republicii Moldova a impactului complex al activitãflilor umane.
Programul va acorda sprijin financiar pentru:
- realizarea activitãflilor de informare la nivel local a populafliei Republicii Moldova
- alcãtuirea unor culegeri de regulamente, îndrumare, programe de instruire pentru elevi,
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studenfli, specialiºti, persoanele cu rol de decizie în cadrul administraflilor publice locale
Au fost încurajate sã înainteze cereri spre finanflare: organizaflii neguvernamentale,
locale, regionale ºi naflionale.
Criteriile anunflate de selectare a proiectelor:
- se vor acorda granturi (suport financiar) pînã la $2,000.00
- granturile vor fi acordate pentru activitãfli concrete ºi nu pentru cheltuielile de regie
ale organizafliei
- persoanele ce solicitã suport financiar sînt încurajate sã gãseascã surse alternative de
finanflare
- colaborarea cu structurile guvernamentale, locale ºi centrale
- prioritate au proiectele ce preconizeazã activitãfli în zonele rurale ale Moldovei
Programul va fi realizat pe parcursul anului 1998.

CONTACT

cheltuieli: $16,600.00

alocãri: $9,000.00

Centrul Naflional de Asistenflã ºi Informare a Organizafliilor Neguvernamentale din
Republica Moldova “CONTACT”, instituflie neguvernamentalã, ºi-a continuat
activitatea în patru direcflii de bazã:
Informare

Colectarea informafliei despre ONG-uri republicane ºi locale a servit pentru editarea
primului Catalog al ONG-urilor din Republica Moldova. Biblioteca Centrului a fost
completatã cu noi cãrfli, reviste, cataloage ale ONG-urilor din România ºi Bulgaria,
cataloage ale fundafliilor finanflatoare. Întreaga activitate a centrului în 1997 a fost
reflectatã în buletinul informaflional “CONTACT” (seminarele ºi trainingurile
realizate, noi proiecte în domeniu, programe ale organizafliilor finanflatoare, subiecte
despre ONG-uri din Europa Centralã ºi de Est). Numãrul crescînd al ONG-urilor
naflionale ºi locale ºi interesul lor pentru informaflia oferitã confirmã necesitatea
menflinerii ºi amplificarea acestui aspect al activitãflii Centrului.
Training

Echipa de antrenori a Centrului a desfãºurat o serie de seminare ºi traininguri pentru
reprezentanflii ONG-urilor naflionale ºi locale. Subiectele abordate au fost: “Cadrul
legal de activitate a ONG-urilor în Republica Moldova”, “Evoluflia ºi perspectivele
dezvoltãrii sectorului asociativ în republicã”, “Lucrul cu voluntarii” etc.
Asistenfla tehnicã

Centrul “CONTACT” oferã ONG-urilor asistenflã tehnicã pentru realizarea ºi
implementarea proiectelor. În perioada 1 iulie 1997- 1 ianuarie 1998 circa 110
organizaflii neguvernamentale au beneficiat de asistenflã tehnicã. În total au fost
efectuate 129,144 de copii. Un alt gen de servicii solicitate de cãtre ONG-uri este
utilizarea calculatorului (peste 336 ore), a echipamentului pentru translare simultanã în
cadrul unor seminare organizate de cãtre organizafliile neguvernamentale.
Consultanflã

acordatã în domeniul legislafliei ce reglementeazã cadrul legal de activitate a ONG-
urilor ºi în domeniul elaborãrii proiectelor ºi colectare de fonduri. Un interes deosebit
au manifestat ONG-urile pentru cadrul legal de activitate a sectorului asociativ ºi
modalitatea de reînregistrare a unui ONG.
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Rãmîne a fi prioritar domeniul ce fline de scrierea ºi prezentarea proiectelor din partea
ONG-urilor cãtre fundafliile finanflatoare ºi cãutarea de noi potenfliali finanflatori.

Centre de asistenflã ºi informare a ONG-urilor în regiunile de nord ºi de sud

ale Republicii Moldova (Bãlfli, Cahul)

Fundaflia Soros Moldova $25,000.00

Fundaflia Eurasia $25,000.00

Centrele de resurse pentru ONG-uri din regiunile de nord ºi de sud ale republicii au
fost create ºi activeazã pentru a oferi organizafliilor locale informare, consultanflã ºi
instruire. Informarea publicului larg despre dezvoltarea sectorului asociativ a început
cu mediatizarea centrelor, colectarea informafliei despre ONG-uri locale, despre
fundaflii finanflatoare ºi plasarea acesteia ºi a altei informaflii de valoare în buletinul
informativ “CONTACT”.

Pentru reprezentanfli ai ONG-urilor locale ºi ai grupurilor de inifliativã din regiuni au
fost organizate serii de seminare:

Seminarul “Formarea echipei ºi lucru în cadrul ONG-ului” (Bãlfli, 20-25 aprilie, Cahul, 8-11
iulie) a vizat teme, principii ºi metode de lucru în echipã, relaflii interculturale,
activitatea de toate zilele a unui ONG.
Seminarul “Cum se scrie un proiect” (Bãlfli, 24-25 octombrie, Cahul 25-26 octombrie 1997).
Pentru a susfline ONG-urile locale în consolidarea abilitãflilor obflinute, seminarul a
abordat aspecte ale activitãflii asociative cum ar fi colectarea de fonduri, democraflia ºi
societatea civilã, cadrul legal de activitate a ONG-urilor, tehnici de comunicare,
organizarea ºi desfãºurarea unei campanii de presã, ONG-urile ºi reclama.
Seminarul “Tehnica elaborãrii proiectului” (Cahul, 13-14 decembrie, Bãlfli, 21-22
decembrie) a oferit informaflii despre finanflatorii din Moldova, prioritãflile ºi
programele de activitate ale acestora.

Casa “Lumea Deschisã”

cheltuieli: $58,960.00

avansat din bugetul 1998: $20,000.00

Constituitã în 1994, Casa “Lumea Deschisã” a continuat sã activeze în domeniile de
importanflã majorã pentru transformarea societãflii moldoveneºti. În cadrul institufliei
au activat aceleaºi structuri formate anterior ºi care ºi-au demonstrat
indispensabilitatea pentru tranziflia spre o societate deschisã:
Centrul Independent de Jurnalism
Studioul TV
Centrul de Informaflii Universitare
ªcoala de Limbã Englezã
Clasa de Computere
la care s-a alãturat postul de radio “Radio d’Or”, lansat în toamna 1996.
Funcflionarea lor “sub acelaºi acoperiº“ nu a redus doar cheltuielile de administrare,
dar a stimulat ºi colaborarea între departamente ºi apariflia unor inter-proiecte ce
antrenau forfle comune.
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Crucialã pentru instaurarea societãflii civile, mass-media independentã (independentã
politic, dar ºi economic) rãmîne principala preocupare în activitãflile Casei “Lumea
Deschisã”. Ziariºti din presa scrisã ºi electronicã din Moldova au fost subiectul unor
proiecte desfãºurate atît separat, cît ºi în comun de subdiviziunile enumerate mai sus.
Conferinfle ºi seminare (Centrul Independent de Jurnalism), training-uri tehnice
(Studioul TV) ºi computerizate (clasa de computere), cursuri de englezã (ªcoala de
limbã englezã), vizite de documentare ºi instruire la posturi de radio din Bucureºti
(“Radio d’Or”) - toate au avut drept scop promovarea dezideratelor institufliei:
libertatea expresiei ºi accesul liber la informaflie.
Casa “Lumea Deschisã”, care este o instituflie obºteascã cu mai multe direcflii ºi forme de
activitate, a acumulat o experienflã unicã de îmbinare a rentabilitãflii economice ºi a interesului
public. Este de menflionat, cã pe lîngã suportul instituflional primit de la Fundaflia Soros
Moldova, Casa “Lumea Deschisã” a obflinut din alte surse granturi în sumã de $17,516.00 ºi a
alocat din propriile mijloace $46,299.00 pentru activitãflile sale non-profit.

Programul Femei

cheltuieli: $2,175.40

Scopul programului este susflinerea inifliativelor valoroase ale organizafliilor
neguvernamentale de femei ºi promovarea unor idei noi întru schimbarea situafliei
femeilor din Republica Moldova.
Programul “Femei” demareazã la 1 ianuarie 1998, dar la finele anului 1997 au fost
prezentate cu titlu de experiment cîteva proiecte, care au obflinut susflinere financiarã:

Deplasare la Forumul Femeilor, septembrie 1997, Budapesta, Ungaria, $1,433.69
Florentina Bodnari
Sofia Bolduratu
Antonina Sârbu

Asistenflã pentru revista “Femeia Moldovei”, $671.63
Seminar “Cum se elaboreazã un proiect”, $70.08

Pogramul “Prieteni mari, prieteni mici ai Moldovei”

cheltuieli: $23,669.00

Scopul acestui proiect a fost crearea, dezvoltarea ºi consolidarea unui program
educaflional, a unei agenflii naflionale, care ar oferi servicii pentru adolescenfli ºi pãrinfli,
contribuind la pãstrarea comunicãrii pãrinfli-copii, a unor familii integre ce sunt baza
unei societãfli prospere. Programul lucreazã în baza cuplurilor prieteni mari (voluntari-
studenfli sau tineri)- prieteni mici (copii cu probleme în familie).
Centrul pentru noi strategii educaflionale, creat în cadrul acestui program, a început
lucrul printr-un studiu comunitar al necesitãflilor de comunicare ale copiilor ºi
metodologii pentru lucrul cu familiile. Necesitãflile s-au dovedit a fi foarte înalte, mai
ales pentru adolescenflii din familii incomplete sau cu un singur pãrinte, divorflafli sau
recãsãtorifli.
Activitãflile realizate în 1997 includ: dezvoltarea unei strategii de activitate, stabilirea
unui oficiu, pregãtirea metodologiei ºi promovarea ideilor proiectului, antrenarea
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voluntarilor, formarea cuplurilor prieteni mari (voluntarii) - prieteni mici (copiii ce au
nevoie de ajutor), supervizarea cuplurilor, evaluãri ºi consultanflã pentru voluntarii
implicafli în program, dezvoltarea unei conºtiinfle publice prin mass media.
În martie 1997 un grup de participanfli în program au mers la primul training regional
organizat de Big Brothers/Big Sisters of  America la Vilnius, Lituania.

În procesul de preselecflie a adolescenflilor, au fost aleºi 29 copii, din care numai 3 vin
din familii complete. Recrutarea voluntarilor a fost amplificatã prin intermediul
Clubului Voluntarilor cu profil educaflional.

Participãri la conferinfle, seminare

cheltuieli: $14,924.00

Congresso Nazionale Ragionieri Commercialisti, Torino, Italia, 22-26 octombrie, 1997, $483.00
Steliana BURLACU, membru al Asociafliei Contabililor ºi Auditorilor Profesioniºti

Sesiunea Naflionalã de Comunicãri ªtiinflifice “ªtiinflã, culturã, civilizaflie”, Oradea, 7-9 martie
1997, $186.00
grup de cinci membri ai Ligii Studenflilor de la UPS “I. Creangã”, studenfli ai facultãflii
de istorie

Seminar “Administrarea ºi observarea alegerilor”, Varºovia, Polonia, 8-11 aprilie, $1,350.00
Stela MOCANU, Asociaflia “Pro Democraflia”
Silvia CARP, Comitetul Helsinki pentru Apãrarea Drepturilor Omului
Igor BOfiAN, coordonator de programe, Fundaflia IFES

Seminarul “Administrarea Granturilor”, Kiev,14-15 aprilie 1997, $475.00
Aliona NICULIfiÃ, director, Centrul “CONTACT“

Congresul “Reflele Europene“ Berlin, 5-16 mai 1997, $1309.00
Igor MUNTEANU, Fundaflia Viitorul

Vizitã la Ministerul Culturii din Ciuvaºia, 11-21 aprilie 1997, Ceboksarî, Ciuvaºia, $107.00
Iurii SOLOVIOV, Comunitatea Ciuvaºilor din Republica Moldova

Conferinfla a doua internaflionalã în vederea planificãrii viitorului evreilor europeni Strasburg, 29
iunie-1iulie, $471.00
Efim CIORNII, membru al Societãflii de Culturã Evreiascã

Seminarul “Dimensiunea umanã în promovarea participãrii femeilor în societate”, 14-17 octombrie
1997, Varºovia, $828.00
Liuba URITU Organizaflia obºteascã “Femeia Azi”
Antonina SÎRBU, Fundaflia Soros Moldova

Congresul Pro Silva Europa, Apeldoorn, Olanda, 29-31 mai 1997, $584.00
Vitalie GULCA, Miºcarea Ecologistã din Moldova
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Vizitæ de studiu în Romãnia a unui grup de copii de la orfelinatul din Bender, $ 264,00
grup de 36 de copii

IV conferinflã internaflionalã a Uniunii Social-Ecologice, Karaganda, Kazakhstan, 26-28
septembrie 1997,  $492.00
Larisa MILOVANOVA, Agenflia Ecologicã Internaflionalã “ALTAIR”

Migraflii, interacfliuni ºi conflicte în constituirea unei democraflii europene, Bologna, Italia, 16 -19
decembrie 1997, $495.00
Sergiu RÃILEANU, Moldova open to the World

Atelier “Crearea unei educaflii de mediu eficiente”, Flatford Mill, UK, 5-12 september 1997, $465.00
Mircea COJUHARI, Cîmpul Ecologic

Odihna de varã a copiilor din ºcolile-internat din Moldova, $1,319.00
în colaborare cu Organizaflia Clipa Sideralã
odihna unui grup de 60 de copii de la diferite ºcoli internat

Perfecflionarea marketingului produselor agricole, Verona, Italia, 20-26 octombrie, $484.00
Gheorghe BARBÃROªIE, Federaflia Naflionalã a Fermierilor

Implementarea proceselor pure, Oslo, Norvegia, 1-3 noiembrie, $1025.00
Sergiu GALIfiCHII, Agroeco

Seminar de limbã ºi culturã bulgarã, Sofia, Bulgaria, 4- 24 august 1997, $280.00
Ana PÃGUR, Lidia DIMOVICI

Practica ziaristicã, Piatra Neamfl, 2-10 iulie, Romãnia, $454.00
grup de 36 elevi, membri ai Organizafliei Moºtenitorii

Concert de inaugurare a societãflii culturale Frederic Chopin, $ 636,00
Liuba BURAVfiEV, Societatea Polonezã “Frederic Chopin”

Întrunirea comitetului afacerilor europene al ligii internaflionale pentru handicapafli mintal, 12-20
noiembrie, Fornaz -Voltaire. Franfla, $510.00
Vera CEPOI, Asociaflia de binefacere pentru copii handicapafli Humanitas

Seminar multilateral pentru lideri de tineret, 1-12 august, Gating, Germania, $1,143.00
Diana PÃSCARU, Iosif  MOLDOVANU, Organizaflia Naflionalã a Scouflilor din Moldova

Universitatea de varã, Centre Europeen d’Aide de la Vie Associative, 10-14 septembrie, Lille,
Franfla, $861.00
Igor NEDERA

Congresul Femeilor cu diplomã universitarã, 21 noiembrie, Bucureºti, $703.00
Antonina SÂRBU, Ludmila SCALNAIA, L.BOBÎNÃ, A. MELNIC
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Administraflie publicã
cheltuieli: $90,987.00

alocãri: $51,107.00

Scopul programului în 1997 a fost susflinerea procesului de reformã în domeniul
administrafliei publice pe urmãtoarele direcflii:
- dezvoltarea sistemului modern de administrare publicã localã în Moldova
- sporirea influenflei administrafliei publice locale în dezvoltarea potenflialului socio-
economic local
- înlesnirea dialogului dintre administraflia publicã localã ºi cetãfleni ºi participarea
acestora la administrarea intereselor locale
- asistenflã pentru organizafliile neguvernamentale, asociafliile publice ºi grupuri de
inifliativã ce activeazã în domeniul administrafliei publice
- instruire pentru obflinerea cunoºtinflelor necesare ºi a experienflei înaintate în
administraflia publicã localã

Participarea la seminare, conferinfle, stagii

Modernizarea administrãrii publice în pragul secolului XXI: experienfla mondialã ºi Asia
Centralã, 24 - 26 aprilie 1997, Almatî, Kazahstan, $1,961 .37
Leonid GOIMAN

Victoria DERGACIOV

Asambleea Generalã a OSI, 23 - 29 iulie 1997, Budapesta, Ungaria, $573.23
Victoria DERGACIOV

Cãutarea surselor alternative de finanflare, 22- 25 iulie 1997, Chiºinãu, Fãleºti, Cãlãraºi, $83.01
Victoria DERGACIOV

Proiecte - lider : locul lor în dezvoltarea ºi regenerarea urbanã, 21 - 25 septembrie 1997, Lisabona,
Portugalia, $1,937.66
Alexandru fiÃRANU

Wirtschafsforum der Regionen Europas, 8 - 11 septembrie 1997, Viena, Austria, $784.10
Petru MALIC

Rolul ºi structura asociaflilor naflionale ale autoritãflilor locale, 5-9 noiembrie 1997, Sevilla, Spania,
$1,426.88
Mihai PEREBINOS

Ingineria formãrii în administraflia publicã, 7 -9 ianuarie 1998, Franfla (Paris, Montpellier,
Marseille), $375.82
Nadejda DEMIAN

Vizitã la Chiºinãu a dnei KHVICHIA, coordonator program administraflie publicã, Georgia
$227.66
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Seminare, ateliere, cursuri

cheltuieli: $17,933.00

alocãri: $22,813.00

“Cãutarea surselor de finanflare: cum sã întocmeºti un proiect pentru a obfline finanflare de la
fondurile strãine”, $5,018.39
Centrul de antreprenoriat social ºi investigaflii “Counterpart”, director Svetlana
ARIONESCU
Ciclu de ateliere pentru elaborarea proiectelor sociale, întocmirea cererilor de
finanflare, antrenarea reprezentanflilor administrafliei publice locale în cãutarea surselor
financiare.

Atelier de instruire a instructorilor “Arta ºi ºtiinfla conducerii în administraflia localã”, 21 mai - 3
iunie 1997, $16,033.13
Atelier organizat pentru oficiali aleºi, funcflionari publici ºi consilieri conform
programului ºi manualelor elaborate de cãtre Centrul Nafliunilor Unite pentru
Aºezãminte Omeneºti (UNCHS). Manualul discutã administrarea intereselor publice
locale, promovarea conducerii civice, stabilirea relafliilor eficiente cu guvernul central
ºi instituflii locale ºi discutã mai multe aspecte ale funcfliei consilierului: consilierul în
rol de creator de politici, factor de decizie, comunicator, mediator, mobilizator,
negociator, om de finanfle, supraveghetor, factor de putere, organizator al institufliei
administrafliei, conducãtor.
Atelierul a fost constituit din trei pãrfli: prima sãptãmînã - trei experfli de la Fundaflia
pentru Dezvoltare Localã ºi Servicii Publice, România, au pregãtit 12 instructori din
Moldova conform programului ºi manualelor UNCHS; sãptãmîna a doua -
instructorii moldoveni sub supravegherea experflilor români au instruit 20 de
consilieri, oficiali aleºi ºi funcflionari publici; sãptãmîna a treia - experflii au evaluat
instruirea întreprinsã ºi au elaborat un plan de activitate.

Atelier de instruire “Managementul performant în administraflia publicã localã”, $8,827.05
Centrul de Inovaflii Sociale, director executiv Elina PETROVICI
Atelierul a discutat posibilitatea îmbunãtãflirii capacitãflii manageriale a administrafliei
publice locale în operarea ºi întreflinerea unor servicii publice de calitate (serviciul
public de salubritate ºi gestiune a deºeurilor). A fost condus de cãtre experflii Ana
VASILACHE ºi Doru BULARDA, Fundaflia pentru Dezvoltare Localã ºi Servicii
Publice, România, în baza manualelor ºi programului elaborat de UNCHS.

Atelier de instruire profesionalã “Arta ºi ºtiinfla conducerii în administraflia localã”, $5,856.71
Asociaflia obºteascã a secretarilor ºi funcflionarilor consiliilor locale, r-nul Drochia
Atelierul a fost organizat în baza manualelor ºi programului elaborat de UNCHS,
pentru un grup de 20 consilieri ºi funcflionari publici, oficiali aleºi ai Consiliilor locale
ale raionului Drochia.

Ciclu de ateliere “Arta ºi ºtiinfla conducerii în administraflia localã”, $6,260.00
Asociaflia Primarilor din R. Moldova
Atelierele au fost organizate în 6 centre raionale (Ungheni, Cantemir, Leova, ªtefan-
Vodã, Anenii Noi, Teleneºti) în baza manualelor ºi programului elaborat de UNCHS.



Fundafl ia  Soros  Moldova

90

Seminar “Asociafliile de locatari: experienfla internaflionalã ºi Republica Moldova”, 28 - 30 august
1997, $10,646.00
Seminarul a avut drept scop efectuarea unui schimb de experienflã în activitatea
asociafliilor de locatari din flãrile CSI, Europa Centralã ºi de Est cu participarea
reprezentanflilor Asociafliilor Internaflionale de Management ale Comunitãflilor
(ICMA/USAID).

Concurs de granturi întru sprijinirea reformelor locative

alocãri: $26,621.00

Ca urmare a seminarelor organizate în cursul anului a fost anunflat un concurs deschis
de granturi pentru asociafliile obºteºti ºi organizafliile neguvernamentale întru
sprijinirea reformelor locative în Moldova, concurs ce va continua în 1998. Scopul lui
este asigurarea accesului la informaflia de ultimã orã ce fline de reflectarea reformelor
locative ºi, în special, înfiinflarea ºi funcflionarea asociafliilor proprietarilor de locuinfle
privatizate.
Granturile sunt destinate pentru:
- studii ce cuprind analiza situafliei curente, prognoza ºi strategia recomandatã privind
reformele locative ºi în special asociafliile de proprietari
- editarea unor culegeri de regulamente, îndrumare pentru creare ºi activitãfli ulterioare
ale asociafliilor de locatari
- editarea unor buletine periodice de informare a cetãflenilor întru sprijinirea
funcflionãrii eficiente ºi a creãrii de noi asociaflii de proprietari
- cãlãtorii de documentare, participare la seminare, conferinfle ce flin de domeniul
respectiv

Concurs de granturi

Au obflinut finanflare proiectele:

“Planurile de amenajare a teritoriului ºi impactul lor asupra activitãflii administrafliilor publice
locale. Plan urbanistic general al or. Orhei”, $17,764.00
Biroul de producere ºi proiectare al arhitectului - ºef  din or. Orhei
Scopul proiectului este elaborarea planului urbanistic general al or. Orhei prin sinteza
metodologiilor vest-europene ºi a bazei legislative proprii.

“Crearea Centrului informaflional al Asociafliei Primarilor din Republica Moldova”, $4,994.37
Asociaflia Primarilor din Republica Moldova, preºedinte Mihai PEREBINOS
Scopul proiectului este informare ºi consultanflã în domeniile legislativ, economic ºi
financiar pentru membrii Asociafliei Primarilor din R. Moldova ºi pentru funcflionarii
publici.

“Sprijinirea dezvoltãrii locale prin intermediul localitãflilor inovatoare”,  $7,222.14
Fundaflia “Viitorul”
Proiectul lanseazã un program-pilot de dezvoltare în trei sate din republicã:
Chircãieºti, r. Cãuºeni, Dominteni, r. Drochia, Costeºti, r. Ialoveni. Scopurile
proiectului sunt: constituirea unui model de dezvoltare a relafliilor de piaflã la sat cu
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sprijinul activ al autoritãflilor publice locale prin pregãtirea unui studiu al potenflialului
ºi a direcfliilor prioritare de dezvoltare a satelor pilot, elaborarea strategiei proprii de
dezvoltare; stimularea inifliativei private la sat, diversificarea serviciilor locale ºi
creºterea rolului autoadministrãrii locale în transformãrile legate de trecerea la
economia de piaflã, crearea oficiilor de consultanflã economicã ºi comerfl pe lîngã
consiliile locale ale localitãflilor pilot; conectarea comunei prin metode moderne de
comunicaflie (poºtã electronicã, Internet) la institufliile ºi mecanismele economiei de
piaflã; constituirea unui model reuºit de emancipare economicã a satului ºi a noilor
forme de producflie diferite de cele colectiviste; constituirea unui birou de cliring la
nivel naflional.

“ªcoala democrafliei pentru tineret”, $3,166.84
Centrul DVA “Alternativa”
Componentele proiectului (bazã de date despre tineret, seminar, sondaj al opiniei
publice, masã rotundã a liderilor de tineret ºi ONG cu administraflia raionului) vor
ajuta APL Fãleºti în lucrul cu tineretul ºi la formarea unui tip nou al funcflionarului
public - specialist principal în problemele cu tineretul.

În anul 1997 a fost creatã Comisia de experfli în administraflie publicã, care s-a
întrunit regulat, o datã pe lunã, pentru examinarea ºi evaluarea proiectelor venite spre
finanflare la fundaflie, luînd decizii ºi monitorizînd implementarea lor. Comisia a
elaborat strategia de desfãºurare ºi dezvoltare a programului pentru anul 1998.
cheltuieli: $7,652.00
alocãri: $1,673.00

Reforma economicã
cheltuieli: $200,753.00

alocãri: $17,000.00

Analiza dificultãflilor procesului de restructurare a revelat calitatea ºi experienfla
managementului ca factor major în succesul programelor de restructurare. Astfel în
cadrul programului o atenflie deosebitã a fost acordatã programelor de instruire ºi
dezvoltãrii resurselor umane în general. În colaborare cu alte instituflii au fost
organizate programe de formare, seminare, ateliere ºi conferinfle.

In anul 1997 programul a fost structurat pe urmãtoarele direcflii de bazã:
- microcredite
- instruire în domeniul reformei agrare
- instruire în economie pentru studenfli, profesori universitari, funcflionari bancari ºi
departamentali
- editarea materialelor ce flin de reforma economicã
- implementarea programului “Economie aplicatã” în ºcolile din Moldova
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Microcredite

cheltuieli: $112,876.00

Pe parcursul ultimilor ani sute de mii de familii au pãrãsit colhozurile în favoarea
propriilor gospodãrii ºi a activitãflilor private, întîmpinînd numeroase dificultãfli:
instabilitatea pieflei ºi a preflurilor, dificultãfli de ordin tehnic ºi de organizare a muncii,
lipsa de mijloace de informare. O problemã majorã este lipsa mijloacelor de investiflii
(credite) pentru asigurarea gospodãriilor cu utilaje, procurarea seminflelor,
îngrãºãmintelor, combustibilului, achitarea lucrãrilor tehnice sau procurarea pieselor
de schimb. Pentru majoritatea micilor producãtori din Moldova e problematicã
obflinerea creditelor de la bãncile comerciale (procedurile sînt complicate ºi dureazã,
în majoritatea cazurilor flãranii nu pot asigura garanfliile cerute). Sumele solicitate de o
gospodãrie sînt prea mici pentru a interesa o bancã în acordarea de credit. Institufliile
ce faciliteazã creditarea pentru agricultori din Europa sînt Asociafliile de Economii ºi
Împrumuturi (AEI). In cadrul proiectului de finanflare ruralã în anul 1997 au fost
create 11 Asociaflii de Economii ºi Împrumuturi, 8 din care au obflinut împrumuturi
cu sprijinul Fundafliei Soros Moldova.

ªcoala de varã în management

cheltuieli: $13,362.00

Programul a fost inifliat în 1995 ºi este destinat în special studenflilor de la institufliile
superioare de învãflãmînt. În 1997 programul de douã sãptãmîni a oferit douã cursuri:
“Management Internaflional” ºi “Piefle de Capital”. Cursurile au fost flinute de
profesorii William CORNEY ºi Jagdish MEHTA de la University of  Nevada Las
Vegas. ªcoala a fost frecventatã de 26 studenfli de la 8 instituflii.

Stagiu de formare în Elvetia pentru agricultorii din Moldova

cheltuieli: $29,000.00

Fundaflia PROFORDAR (Elveflia) în colaborare cu Fundaflia Soros Moldova au inifliat
un program de formare în agriculturã. Instruirea s-a bazat pe schimbul de experienflã
între practicienii elveflieni ºi stagiarii moldoveni. Au fost organizate douã stagii.
La primul stagiu (mai - august 1997), la fermele din cantonul Jura, au participat trei
fermieri din Republica Moldova. Ei au lucrat la fermã (schimburi de practici ºi idei) ºi
au frecventat cursurile de formare profesionalã la Institutul Agricol din Jura (o zi pe
sãptãmînã). Au fost organizate vizite la ferme ºi excursii, prin care stagiarii au putut sã
vadã ºi sa înfleleagã mai bine agricultura elveflianã.
La al doilea stagiu (douã sãptãmîni în noiembrie1997) au participat 11 agricultori.
Acesta a fost destinat agricultorilor implicafli în prelucrarea produselor agricole.
Stagiul a inclus vizite la întreprinderi agricole din diferite cantoane, studierea
sistemelor de creditare ale fermierilor, în special a principiilor de funcflionare ale
caselor Raiffeisen.
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Instruire în economie

Instruire în contabilitate, $13,282.00
(program finanflat de East-West Management Institute)
Primul seminar - “Evidenfla financiarã ºi managerialã” (14 - 25 aprilie, 12 – 23 mai 1997) - a
fost organizat în colaborare cu Asociaflia Contabililor ºi Auditorilor Profesioniºti din
Republica Moldova. La seminar au participat persoanele încadrate în activitatea
didacticã la institufliile de profil (universitãfli, colegii) ºi persoanele ce au demonstrat
interesul ºi capacitatea de organizare a unor programe similare de instruire la locurile
lor de muncã (întreprinderi ºi instituflii).

Junior Achievement - Moldova (JAM), $21,326.00 (alocãri $17,000.00)
Scopul acestei organizaflii este promovarea programului de instruire economicã
“Economie aplicatã” pentru nivelul de liceu. În anul 1997 au fost organizate trei
seminare pentru 91 profesori din ºcolile cu predare în limba românã. Cele 2500 de
seturi de manuale, procurate de la Bucureºti cu sprijinul financiar al fundafliei Eurasia,
au fost distribuite institufliilor care ºi-au exprimat interesul pentru program ºi au reuºit
sa acorde cursului numãrul necesar de ore academice. Lista ºcolilor active include 28
de instituflii cu 57 de clase de elevi. In luna mai 1997 s-a desfãºurat prima ediflie a
Concursului Naflional al Companiilor-Elev. Evenimentul a întrunit circa 40 de elevi de
la ºcolile din Republicã ºi profesorii ce flin acest curs, participanfli la program în anul
de studii 1996-1997. Echipa învingãtoare a participat la Concursul Anual European al
companiilor-elev, desfãºurat în Danemarca în luna august, 1997.

Conferinfla internaflionalã “Perioada de postprivatizare în Europa de Est: o ºansã pentru
întreprinderi ºi acflionari”, Chiºinãu, 15-17 octombrie 1997, $1,200.00
Conferinfla a fost organizatã de Ministerul de Economie ºi Reforme, Institutul
Internaflional de Management, Universitatea Pierre Mendes – Franfla, USM, ASEM ºi
Agenflia pentru Restructurarea Întreprinderilor. Conferinfla a fost finanflatã de
Fundaflia Soros Moldova ºi programul TACIS ACE.

ªcoala de varã în economie, Universitatea de Economie din Budapesta, Ungaria, $2,020.00
Nicoleta HANGANU, studentã, ASEM
Marian fiURCANU, student, ULIM

ªcoala de varã pentru elevi “Economia aplicatã”, Kîrgîzstan, $4,500.00
A participat o echipã de elevi de la ºcoala din Sîngerei:
Viorica BÎRSANU
Veronica BOLOCAN
Natalia CONDORACHI
Natalia TIMOTICA
Zinaida ORFIN

Editarea cãrflii “Formarea infrastructurii pieflii funciare”, $3,187.00
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Drept
cheltuieli: $50,920.00

Programul de drept al Fundafliei Soros Moldova a fost inifliat în anul 1994 în scopul
susflinerii reformei sistemului legislativ în Republica Moldova. Pentru momentul
iniflierii, programul a semnificat o tentativã de contribuflie la bunul mers al reformei
începute odatã cu adoptarea Hotãrîrilor Parlamentului Republicii Moldova Nr. 152-
XIII din 21.06.1994 “Cu privire la crearea Consiliului Coordonator pentru
desfãsurarea reformei judiciare ºi de Drept” , ºi Nr. 219 - XIII din 22. 09. 1994
“Privind programul de activitate a Parlamentului pentru realizarea prevederilor
Constitufliei ºi ale Concepfliei reformei judiciare ºi de Drept în Republica Moldova”.

Reforma judiciarã fiind o sarcinã de competenfla institufliilor de stat, programul de
drept al Fundafliei a avut ºi are în continuare misiunea de a-ºi desfãsura proiectele în
strictã conformitate cu prevederile legislative, evitînd implicarea în probleme ce flin de
competenfla statului; colaborarea cu Ministerul Justifliei ºi cu alte organe de resort a
dus la relevarea exactã a domeniului de activitate a programului, activitate care este
conceputã ca o modalitate de facilitare ºi susflinere a reformei judiciare. În 1997,
strategia programului de drept s-a axat pe sprijinirea programelor de instruire în
drept, avînd la bazã ideea cã reforma judiciarã începe cu restructurarea educafliei
juridice. Programele au fost orientate spre popularizarea dreptului, dezvoltatea
legãturilor dintre juriºtii din Republica Moldova ºi colegii lor din stãinãtate,
completarea fondurilor bibliotecilor universitare cu literaturã juridicã, finanflarea
participãrii juriºtilor practicieni ºi a studenflilor la diverse foruri ºi conferinfle
internaflionale.

Participarea studenflilor facultãflilor de drept din Republica Moldova la

competifliile internaflionale Moot Court

Competifliile intenaflionale Moot Courts oferã studenflilor juriºti posibilitãfli excelente
pentru dezvoltarea deprinderilor profesionale practice. Debutul participãrii
studenflilor din Moldova la aceste competiiflii a fost în anul 1996, cu echipa de la
ULIM la Rene Cassin Moot Court. În 1997, s-a înscris pentru participare ºi echipa
facultãflii de drept de la USM. În rezultatul participãrii din 1997 echipa studenflilor de
la USM s-a plasat pe locul 26 din 52 posibile ºi echipa ULIM s-a plasat pe locul 39 în
clasamentul general.
Echipele din Moldova au participat la competifliile:
- Telders International Law Moot Court Competition, Haga Olanda, 23 - 30 martie, 1997
- Central and East European Moot Court Competition, Gdansk, Polonia, 16 -19
aprilie, 1997
- Rene Cassin Human Rights Moot Court Competition, Strassbourg, Franfla, 16 - 19
aprilie, 1997
Echipele pentru Telders ºi CEP Moot Courts s-au format din studenfli atît de la USM
cît ºi de la ULIM. În rezultatul unei selectãri riguroase, persoanele care au participat la
aceste competiflii au fost:
Natalia CATRINESCU
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Veaceslav BALAN
Otilia BOLOGAN
Marina FOLTEA
Diana SÂRCU
Oxana AGACHI
Natalia SUCEVEANU
Iurii LUNGU
Alexandru ZARA
Alina BRAªOVEANU
Dragoº CUCEREANU
Ecaterina RÃDVAN
Constantin SMOCHINÃ
Alexandru SAMOILÃ

Antrenori ºi însoflitori ai echipelor au fost Mihai BURUIANÃ - lector, catedra de
drept internaflional, USM; Neil BRENNAN - lector, CEP pentru Moldova ºi Ucraina;
Igor CIOBANU, lector, catedra de drept internaflional, ULIM.

Scolile de varã în domeniul dreptului

ªcoala de varã în domeniul dreptului, 14-25 iulie 1997, Chiºinãu, Casa “Lumea Deschisã”,
$7,614.00
Programul ºcolii de varã a oferit participanflilor douã cursuri: “Protecflia internaflionalã
a drepturilor omului” (prof. Theodore S. ORLIN, Utica College, Siracuse University,
SUA) ºi “Dreptul internaflional economic” (prof. David BUSBY, Dorsey & Whitney
LLP, Washington, SUA). Cursurile ºcolii au fost frecventate de 16 studenfli ai
facultãflilor de drept din republicã, inclusiv ai facultãflii de drept de la UST. În lista
participanflilor ºcolii a fost ºi Ella Marshal, studentã a Universitãflii din Siracuse, SUA.
Cursurile s-au flinut în limba englezã. Pentru obflinerea diplomelor, la finele cursurilor,
studenflii au susflinut examene de absolvire.

Institutul de varã în domeniul Dreptului Transnaflional, Geneva, Elveflia, 6 iulie - 5 august 1997,
$6,762.00
În conformitate cu strategia proiectului de cofinanflare, prezentat Fundafliei de
comitetul organizatoric al Institutului de varã “Duke-Geneva Summer Institute în
Transnational Law” (facultãflile de drept ale Universitãflilor din Duke, SUA ºi din
Geneva, Elveflia), Fundaflia Soros Moldova a acordat finanflare pentru participarea a
douã persoane la sesiunea acestui institut de prestigiu. În rezultatul concursului de
selectare, beneficiari au fost Iurie LUNGU, absolvent al facultãflii de drept, USM ºi
Elena MOCANU, lector la catedra “Drept Civil ºi Procedurã Civilã”, USM.

ªcoala de varã în domeniul dreptului, Alma-Ati, Kazahstan, 4 - 23 august, 1997, $1,095.00
Marina USTUROI, Cãtãlina SCORfiESCO, lectori, catedra “Drept Civil ºi Procedurã
Civilã”, facultatea de drept, ULIM

Donaflie de carte juridicã

În anul 1997 a continuat programul naflional de donaflie de literaturã juridicã
bibliotecilor facultãflilor de drept ale universitãflilor din republicã (USM, USU, ULIM,
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AP “ªtefan cel Mare”). A fost achiziflionatã literaturã juridicã din România
($2,283.00), de la Camera de Comerfl ºi Industrie din Paris (36,465.00 FFr), precum ºi
din Rusia.
În acelasi timp a fost achiziflionatã literaturã juridcã avînd ca autori specialiºti în drept
din Republica Moldova:
Gh. AVORNIC, Gh. LUPUL, Teoria generalã a dreptului
Gh. AVORNIC, S. BAIEª, T. NEGRU, I. GUCEAC, Bazele statului ºi dreptului
N. ROMANDAª, Dreptul muncii

Programul regional de donaflie de literaturã juridicã

cheltuieli: $20,000.00

în anul 1997 a continuat programul de donaflie de literaturã juridicã, finanflat de
Constitutional and Legislative Policy Institute. Prima tranºã de literaturã juridicã (în
valoare de aproximativ $10,000.00) a fost distribuitã în martie 1997 bibliotecilor
facultãflilor de drept ale USM, ULIM ºi USU.

Burse de limbæ englezæ

În cadrul acestui program au beneficiat de burse 16 studenfli de la facultæflile de drept
din republicæ. Programul a fost inifliat atît pentru facilitarea accesului studenflilor de la
facultæflile de drept la literatura de specialitate, cît øi pentru stabilirea de contacte cu
studenflii øi profesorii de la instituflii de profil din stræinætate.

Alte activitãfli

Prima Olimpiadã republicanã a studenflilor facultãflilor de drept din Republica Moldova, $1,000.00

Editarea materialelor conferinflei “Strategia combaterii criminalitãflii organizate în Republica
Moldova”, “Eteo - Patogeneza Crimelor Împotriva Umanitãflii”
Asociaflia Independentã de Criminologie din Republica Moldova ºi AP “ªtefan cel Mare”

Grant pentru Centrul Republican pentru Pregãtire ºi Perfecflionare Cadrelor din Sistemele
Ministerului Justiºiei ºi Procuraturii, $5,000.00

Deplasãri la seminare, conferinfle

Conferinfla internaflionalã “Proiectul noului Cod de Procedurã Civilã”, Moscova, 24-25 aprilie
1997, $285.00
Alexandru COJUHARI

Sesiunea de varã a Institutului American Pentru Sisteme Economice ºi Politice, Praga, Republica
Cehã, 12 iulie-3 august 1997, $748.00
Alina BRAªOVEANU

Întîlnirea Consiliului Internaflional al Asociafliei Europene a Studenflilor Juriºti, Porto, Portugalia,
18-25 Octombrie,1997, $920.00
Marina FOLTEA
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Programe medicale
cheltuieli: $262,508.00

alocãri: $305,212.75

Informatizare ºi educaflie

Centrul Virtual de Informaflie Medicalã

(în colaborare cu Open Society Institute of  New York)

cheltuieli: $72,453.00

alocãri: $236,435.00

În cadrul primei etape de activitate a proiectului au fost realizate obiectivele:
- elaborarea deciziei tehnice a proiectului
- crearea Centrului de Informaflie Medicalã (CIM)
- procurarea ºi instalarea echipamentului pentru CIM
- procurarea bazelor de date medicale de la compania OVID Technologies
- creºterea capacitãflii canalului Internet al Fundafliei Soros Moldova pânã la 256 kbps

Granturi pentru studii profesionale

cheltuieli: $21,394.00

Stagii la institufliile medicale din strãinãtate:

Proiect de cercetãri ºtiinflifice “Paternul imunogenetic al gestozelor tardive asociate circulafliei de
anticorpi antifosfolipidici” la CHU Pitie-Salpetriere, Paris, Franfla, 1 martie–19 aprilie 1997
V. BALTAG

Stagiu în domeniul dopplerografiei ultrasonografice la Institutul de Neurologie al Academiei de
ªtiinfle Medicale, Moscova, Rusia, 31 martie–30 aprilie 1997
S. BILAN

Stagiu “Diagnosticul morfologic al maladiilor rinichilor” la Academia de ªtiinfle Medicale, Sanct
Petersburg, Rusia, 24 martie–19 aprilie 1997
V. RUBAN

Curs practic “Ecocardiografia pentru clinicieni. O interpretare orientatã pe studiu de caz”,
European Society of  Cardiology, Sophia Antipolis, Franfla, 2-3 mai 1997
A. CRACAN, N. CIOBANU

Stagiu ºtiinflifico-practic “Microchirurgia urechii” la Secflia ORL, Clinica Mayo, Rochester,
Minnesota, SUA, 11 aprilie–23 mai 1997
S. DIACOVA

Colaborare ºtiinflifico-practicã între Catedra Neurochirurgie ºi Neurologie UMF ºi Clinica
Neurochirurgie a Universitãflii Bundeswehr-ului din Ulm, Germania, 17-23 martie 1997
D. GHERMAN
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Curs internaflional “Evaluarea economicã a
programelor sãnãtãflii mamei ºi copilului”,
International Centre for Childhood and Family,
Paris, Franfla, 3-27 iunie 1997
V. BERDAGA

Stagiu la firma Schutz-Dental “Operarea
utilajului pentru producerea protezelor dentare
ºi implanflilor”, Rosbach, Germania, 14-17
aprilie 1997
S. RUSACOV

Curs “Problemele actuale în reumatologie” la
Academia Medicalã de Studii Postuniversitare,
Moscova, Rusia, 20 mai – 30 iunie 1997
I.SÎRBU

“Ecografia Intervenflionalã” la Centre Hospitalier
Regional et Universitaire de Marseille, Marseille,
Franfla, 1 iunie-15 august 1997
T. SECANIA

Lecflii ºi seminare practice în domeniul
neurologiei clinice cu participarea specialiºtilor
internaflionali
D. GHERMAN

Curs “Fierul în Biologie ºi medicinã”, Saint
Malo, Franfla, 16-20 iunie 1997
V.BUSUIOC

“Curs homeopatic clasic” la International
Academy of  Classical Homeopathy, Alonissos,
Grecia, 13-24 octombrie 1997
T. BOLBOCEAN

Stagiu ºtiinflifico-practic la Clinica Neurologie ºi
Neurochirurgie a Universitãflii din Ulm,
Germania, 12-27 iulie 1997
M. GAVRILIUC, V. PEREV

Stagiu ºtiinflifico-practic la Clinica Universitarã
Notre Dame de la Misericorde, Libramont,
Belgia, 19 iunie – 17 iulie 1997
A.GHEREG

Curs “Aspecte moleculare ºi genetice ale bolilor

endocrine ºi metabolice” la Amsterdam
International Medical Summer School,
Amsterdam, Olanda, 20 iulie1997-31
ianuarie 1998
N.BOfiAN

Stagiu postuniversitar în domeniul acupuncturã
la Universitatea de Medicinã Tradiflionalã
Chinezã, Nanjing, Republica Popularã
Chinezã, 1 septembrie 1997-31 ianuarie 1998
I. LÃCUSTÃ

Training internaflional în domeniul
neuroºtiinflelor pentru studenflii ºi rezidenflii
UMF, 24-25 septembrie 1997
N. EªANU

Stagiu în domeniul anesteziologiei ºi terapiei
intensive la Soroka Medical Center, Beer-
Sheva, Izrael, 1-30 noiembrie 1997
T. ANDRIUfiÃ, T. COTRUfiÃ,
V. GULCA, A.PERCIUN

Seminarele Salzburg pentru medici

cheltuieli: $10,258.00

(în colaborare cu American Austrian
Foundation ºi Open Society Institute of
New York)

E. IAVORSCHI
“Neonatologia”, 7-15 februarie 1997
D. LUPAªCU
“Obstetrica ºi ginecologia”, 14-27 februarie
1997
Z. CARAGAfi
“Oncologia chirurgicalã”, 7-15 martie 1997
I. CIOBANU
“Asistenfla medicalã urgentã în pediatrie”, 25
aprilie - 1 mai 1997
R. STRATU
“Medicina internã ºi cardiologia”, 3-10 mai
1997
M. GAVRILIUC, V. LISNIC
“Neurologia”, 18-26 iulie 1997
L. ROMANCIUC
“Tehnicile avansate în pediatrie”, 25 iulie – 2
august 1997



Raport   de   act iv i ta te   1997

99

T. STEPANOVA
“Psihiatria”, 25 octombrie – 1 noiembrie 1997
V. TULGARA
“Otorhinolaringologia”, 17-25 octombrie 1997
A. OPREA
“Urologia”, 17-25 octombrie 1997
L. REZNIAC
“Anesteziologia”, 2-8 noiembrie 1997
F. RUSNAC, O. BERBECA, A.
GURAGATA, V. ROTARI
“Mortalitatea infantilã”, 5-8 noiembrie 1997
A. VITIUC
“Imagistica medicalã”, 9-15 noiembrie 1997

Program de stagiu în domeniul

medicinii

cheltuieli: $1,166.00

(în colaborare cu Open Society Institute
of  New York, Albany Medical Center ºi
Allegheny General Hospital)

În bazã de concurs, a fost acordatã o
bursã pentru stagiu practic în pediatrie
cu durata de 3 luni în clinicile din SUA
pentru L. DANILOV (15 aprilie – 15
iulie 1997).

Procurarea de manuale medicale

cheltuieli: $9,106.00

In cadrul programului au fost procurate
mai mult de 60 titluri (1,500 exemplare)
de manuale medicale care au fost
transmise UMF cu titlu de donaflie.

Reforma programului de studii al

UMF, susflinerea cercetãrilor ºtiinflifice

Reforma programului de studii în

domeniul medicinei de familie

buget1997-2000: $115,000.00

(în colaborare cu Open Society Institute
of  New York, Carelift International,
Allegheny University Medical School)

În 1997 a început un program pentru
implementarea specialitãflii “Medicinã de

Familie” la UMF, instruire pentru
profesori ºi întemeierea Centrelor de
Medicinã de Familie.

Seminarele Schweitzer

cheltuieli: $6,154.00

(în colaborare cu Open Society Institute
of  New York, Albert Schweitzer
Institute for the Humanities)

Albert Schweitzer Institute for the
Humanities a organizat training-ul
internaflional “Prevenirea bolilor ºi promovarea
sãnãtãflii: programe comunitare în lucru”,
Budapesta, Ungaria, 9-15 iunie 1997. La
training au participat în bazã de concurs
N. OPOPOLI, U. STURZA, E. URSU,
L. VLASOV, V. COJOCARU.

În cadrul programului au mai fost
organizate seminarele “Sãnãtate bucalã”
(31 octombrie – 2 noiembrie 1997) ºi “HIV/
AIDS” (15-17 decembrie 1997), la care au
participat profesorii, rezidenflii, studenflii
UMF, reprezentanflii organizafliilor de stat
ºi neguvernamentale.

Susflinerea tinerilor savanfli

cheltuieli: $10,015.00

În cadrul programului, în bazã de
concurs, au fost acordate urmãtoarele
granturi pentru cercetãri ºtiinflifice:
G. ANDRUªCIAC
“Analiza imunogeneticã ºi polimorfizmul
clinic al artritelor reactive”
A. BOTNARI
“Efectul cariostatic al remediului
bioadeziv de prevenflie”
S. CAPCELEA
“Studiul clinic ºi genetic al bolii
polichistice renale autosom dominante”
T. CEAICOVSCHII
“Caracteristica imunologicã a
preparatelor alergenice de origine
regionalã ºi eficacitatea lor diagnosticã”
I. CEMORTAN
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“Diagnosticul molecular al bolii
polichistice renale cu transmitere
autosomal dominantã”
I. CODREANU
“Unele aspecte ale profilului imunologic
ºi administrarea imunomodulatoarelor la
pacienflii cu endocardite infecflioase
subacute ºi cronice”
A. CORDUNEANU
“Particularitãflile clinico-imunologice ºi
tratamentul uveitelor ºi cheratouveitelor
la pacienflii infectafli cu virusul hepatitei
B”
N. DAMASCHIN
“Analiza ºi standardizarea unor forme
farmaceutice homeopatice”
C. DAªANU
“Unele aspecte imunofenotipice în
leucemia acutã mieloidã în corelaflie cu
tratamentul cu acid reinoic aciat cu
cimoterapie”
D. DMITIEV
“Sarcina ºi naºterea la adolescente”
G. GOREA
“Sindromul antifosfolipidic în hepatitele
cronice la femei de vârstã reproductivã”
E. MAXIMENCO
“Hepatita viralã cronicã C la copii:
particularitãflile clinice, diagnosticul, ºi
sechelele”
V. NACU
“Biomaterialele plastice în cadrul
tratamentului fracturilor neconsolidate ºi
pseudoartrozelor de scafoid a mîinii”
A. NOGAI
“Rolul hiperlipidemiei în accidentul
cerebro-vascular. Tratamentul antilipidic
cu aplicarea plasmoferezei”
I. OUª
“Sindromul antifosfolipidic în cadrul
lupusului eritematos sistemic”
A. POPA
“Elaborarea, analiza ºi standardizarea
preparatelor antimicotice noi de
provinenflã azolicã”
V. RUDI
“Tendinfla factorilor de risc al cardiopatiei

ischemice la populaflia ruralã”
L. RUSNAC
“Participarea infecfliilor virale în
complicafliile septice postoperatorii”

I. STANCIU
“Eficacitatea metodelor extracorporale
de detoxicaflie activã în complexul
terapiei intensive a intoxicafliilor acute
medicamentoase la copii”

Dezvoltarea spitalelor

cheltuieli: $6,934.00

(în colaborare cu Open Society Institute
of  New York ºi Carelift International)

În 1997 în cadrul acestui program în
Republica Moldova au fost aduse 10
containere cu echipament, consumabile,
preparate medicinale, care au fost
transmise cu titlu de donaflie institufliilor
ocrotirii sãnãtãflii.

Susflinerea inifliativelor în domeniul

ocrotirii sãnãtãflii

cheltuieli: $89,468.00

alocãri: $66,554.75

(în colaborare cu Open Society Institute
of  New York)

Proiecte selectate în bazã de concurs
pentru a fi finanflate în 1997-1998:

“Îmbunãtãflirea îngrijirii medicale neonatale în
Republica Moldova”, prezentat de Institutul
de Pediatrie

“Dezvoltarea unui mecanism de participare a
pacientului în luarea deciziilor”, prezentat de
Societatea “Management ºi Asigurãri în
Medicinã”

“Centrul Medical de Instruire”, prezentat de
Serviciul de Asistenflã Medicalã Urgentã
a Municipiului Bãlfli

“ªcoala europeanã de acupuncturã”, prezentat
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de Societatea de Acupuncturã din
Republica Moldova

Prevenirea maltratãrii copiilor

cheltuieli: $27,259.00

alocãri: $12,336.00

(în colaborare cu Open Society Institute
of  New York)

În cadrul programului au fost organizate 3
seminare practice pentru specialiºtii în domeniul
prevenirii maltratãrii copiilor (6-11 aprilie, 27
iulie – 8 august, 9-15 noiembrie 1997) ºi o
conferinflã de formare a echipei naflionale (30
noiembrie – 6 decembrie 1997).

Un grant în valoare de $20,000.00 a fost
alocat pentru proiectul “Instruire ºi
intervenflie în prevenirea maltratãrii ºi neglijãrii
copiilor”, prezentat de Centrul
“Adolescentul”, or. Orhei.

Geriartria ºi gerontologia

cheltuieli: $12,849.00

(în colaborare cu Open Society Institute
of  New York)

În cadrul programului a fost organizat un
seminar practic pentru specialiºtii în domeniul
geriartriei ºi gerontologiei (5-16 mai 1997).
Dr. I. BAICALOVA a fost selectatã în
bazã de concurs pentru un stagiu practic
la clinicile de gerontologie ºi geriartrie
din Cleveland, Ohio, SUA, 14 august –
30 octombrie 1997.

Un grant în valoare de $47,060.00 a fost
alocat pentru proiectul “A doua respiraflie
pentru bãtrînii din nordul Moldovei”,
prezentat de I. BAICALOVA, or. Balfli.

Reducerea noxelor

cheltuieli: $32,713.00

alocãri: $2,223.00

(în colaborare cu Open Society Institute
of  New York)

În cadrul programului a fost organizatã o
conferinflã pentru reprezentanflii
Ministerului Afacerilor Interne,
Ministerului Justifliei, Ministerului
Ocrotirii Sãnãtãflii, ai organizafliilor
neguvernamentale, unde au fost discutate
problemele HIV/SIDA, principiile de
activitate a programelor de reducere a
noxelor asociate cu consumul de droguri,
ºi posibilitãflile implementãrii acestor
programe în Republica Moldova (5-9 mai
1997).

Training “Reducerea noxelor”, Kiev, Ucraina,
29 septembrie – 3 octombrie 1997 ºi conferinflã
“Dependenfla de heroinã în Europa”,
Liubljana, Slovenia, 17-20 septembrie 1997
pentru reprezentanfli ai organizafliilor de
stat ºi neguvernamentale

2 seminare practice “Asistenflã psiho-socialã
persoanelor infectate cu HIV ºi bolnavilor de
SIDA” pentru colaboratorii polifliei
municipiului Chiºinãu, decembrie 1997

Lunar Anti SIDA (în colaborare cu
Centrul Naflional de Prevenire ºi
Combatere a HIV/SIDA), noiembrie
1997

Proiect “Acfliune educativã ºi culturalã: un
spirit sãnãtos într-un corp sãnãtos”, $1,000.00
Fundaflia Tineret pentru Reforme cu
ocazia Zilei Mondiale Anti SIDA

Seminar practic “Probleme ale adicfliei chimice
patologice” ,Varºovia, Polonia, 3-8
septembrie 1997 (pentru psihiatri,
lucrãtori sociali, psihologi, etc.)

Opt seminare practice cu tema “Probleme
ale adicfliei chimice patologice” au fost
organizate în penitenciarele Republicii
Moldova în colaborare cu Ministerul
Justifliei ºi direcflia penitenciare. Opt
seminare practice “12 Paºi ai Alcoolicilor
Anonimi” au fost organizate în raioanele
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Republicii Moldova.

Tabãrã de varã pentru copiii din familiile
disfuncflionale, 12-19 august 1997
(în colaborare cu organizaflia
internaflionalã “Salvafli Copiii”)
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Mass - media
cheltuieli: $240,616.00

alocãri: $17,809.00

Programul lucreazã pentru a promova mass-media independentã, a stimula
profesionalismul, creativitatea ºi fluxul de informaflie obiectivã, pentru a facilita cooperarea
ºi schimbul de informaflie între jurnaliºti ºi instituflii mass-media la diferite nivele.

Activitãflile în domeniu s-au axat pe principiul de colaborare activã cu diverse
organizaflii mass-media: Centrul Independent de Jurnalism, Facultatea de Jurnalism ºi
ªtiinfle ale Comunicãrii, alte organizaflii private, de stat ºi neguvernamentale. Proiectele
realizate în 1997 au cuprins cîteva domenii: presa localã, instruire, consultanflã ºi
analizã, Internet, inifliative mass-media.

Asistenflã pentru presa localã

cheltuieli: $47,767.00

alocãri: $2,662.00

Asistenfla acordatã s-a structurat la cîteva nivele: granturi pentru echipament, hîrtie de
ziar, abonare la agenflii de ºtiri, susflinere a inifliativelor mass-media. Un rezultat al
activitãflii complexe pentru un subiect comun - presa regionalã - a fost apariflia
Asociafliei Presei Independente, organizaflie neguvernamentalã a mass-media
independente din regiuni, ce întruneºte publicafliile înregistrate în ultimii ani
(Business-info, Cuvîntul, Gazeta de Vest, Cugetul, Accent Provincial, EST-Curier,
Cetatea, Unghiul), Centrul Independent de Jurnalism ºi douã agenflii de ºtiri - DECA
press ºi BASA press. Asociaflia defline o reflea de schimb de informaflie ºi elaboreazã
proiecte pentru beneficiul comun al membrilor sãi - un proiect de articol în teme
sociale, economie, politicã, scris de un ziarist ce a fãcut investigaflii în domeniu ºi
difuzat în primul rînd prin Asociaflie, un proiect de culegere ºi difuzare a publicitãflii în
reflea, o serie de seminare în regiuni, etc. Asociaflia ar putea exploata pe larg
posibilitãflile de comunicare prin poºtã electronicã ºi ale unei pagini Web.

Granturi pentru echipament

Granturile pentru echipament au fost acordate în baza a douã concursuri, anunflate pentru perioadele
1 martie-1 mai ºi 1 septembrie-10 octombrie 1997.
La concurs puteau participa organizaflii din presa scrisã, radio ºi televiziune, ce nu
sunt finanflate de stat sau formafliuni politice. Au beneficiat de granturi de echipament:
ziarul “Accent Provincial”, Glodeni
ziarul “EST Curier”, Criuleni
postul de radio “EMICO Ranis”, Nisporeni

Au mai obflinut finanflare în program proiecte de consultanflã pentru presa regionalã,
proiecte de dezvoltare ºi colaborare a organizafliilor:
Consultanflã “Management ºi dezvoltare a publicafliilor”, 25 martie- 8 aprilie 1997, $1,990.00
expert Judy YABLONKY
Consultanflã “Software ºi utilizare a computerului la ziar”, 8-9 iulie 1997, $690.00
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expert Dan DUMITRESCU, PDG, Gazeta de Transilvania

Grant pentru agenflia “DECA press”, $750.00

Proiect “3 mese rotunde pentru presa din regiuni”, $1,472.00
Asociaflia Presei Independente

Donafliile de hîrtie de ziar

Donafliile de hîrtie de ziar au fost acordate pentru ziarele locale existente ºi în curs de
apariflie. Un grant a acoperit cantitatea de hîrtie necesarã ziarului pentru 6 luni de zile.
Au beneficiat de granturi publicafliile:
EST curier, Criuleni
Business-info, Cimiºlia
Cugetul, Bãlfli
Cuvîntul, Rezina
Limba Românã, Chiºinãu
Accent provincial, Glodeni
Cetatea, Orhei
Unghiul, Ungheni
Gazeta de Vest, Nisporeni

Abonarea la agenflii de ºtiri

Abonarea la agenflii de ºtiri, oferitã presei locale, a avut scopul de a asigura mass-
media un flux continuu ºi divers de informaflie. Abonamentele au fost oferite în bazã
de concurs.
Beneficiari:
Gazeta de vest, Nisporeni (agenflia Flux)
Cuvîntul, Rezina (agenflia Flux)
Cugetul, Bãlfli (agenflia Infotag)
“TiViK ASKET”, Tiraspol (agenflia BASA press)

Centrul Independent de Jurnalism

cheltuieli: $68,938.00

Prin activitatea sa, Centrul Independent de Jurnalism (un departament al Casei
“Lumea Deschisã”) susfline ºi promoveazã principiile presei profitabile, libere ºi
independente. Scopul Centrului este de a oferi instruire ºi resurse informaflionale
ziariºtilor, studenflilor ºi profesorilor de jurnalisticã, contribuind prin aceasta la
dezvoltarea presei independente din Moldova.

Programul de instruire al Centrului Independent de Jurnalism (CIJ) include seminare
ºi cursuri de scurtã duratã pe diferite teme: legislaflia presei, scrierea ºtirilor ºi
reportajelor, gestiunea ºi finanflarea organizafliilor mass-media, publicitatea ca sursã de
venit, producflia stafliilor radio ºi TV locale etc.
Activitatea CIJ mai include editarea buletinului informativ sãptãmînal “Lumea Deschisã”
(digest din mass-media de peste hotare) ºi a buletinului analitic “Mass media în Moldova”.
Baza de date a CIJ se alcãtuieºte ºi se completeazã în funcflie de cerinflele jurnaliºtilor,
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ale organizafliilor mass-media ºi de rezultatele cercetãrilor efectuate în domeniu.

Sub egida CIJ activeazã Clubul de presã de la Chiºinãu, organizat în comun cu
Comitetul pentru Libertatea Presei din Moldova.

La 10 octombrie 1996 ºi-a fãcut apariflia în lumea undelor staflia de radio a Casei
“Lumea Deschisã” Radio d’Or. Alãturi de Studioul TV, care activeazã de doi ani,
Radio d’Or este un bun laborator pentru jurnaliºti.

Programele desfãºurate de Centrul Independent de Jurnalism în 1997:
În anul 1996 cele mai solicitate au fost cursurile de studiere a calculatorului.
Lipsa aptitudinilor de utilizare a tehnicii de calcul rãmîne o problemã majorã pentru
jurnaliºtii din Moldova. De aceea în 1997 CIJ a organizat pentru ziariºti un ciclu de cursuri,
care au avut în program studierea sistemului operaflional Windows 95 ºi Word 7 (10-21
februarie, 30 iunie - 11 iulie ºi 3-14 noiembrie 1997), Page Maker (18 martie - 8 aprilie).
Astãzi mai mult de 40 de ziariºti, de la diverse publicaflii, posturi radio ºi TV, aplicã în
practicã cunoºtinflele obflinute la cursurile organizate de CIJ.

Seminar ºi consultaflii “Publicitatea în mass-media”, 13-19 mai 1997
Seminarul a fost organizat pentru structurile mass-media noi (atît publicaflii, cît ºi
posturi de radio), care încearcã sã devinã afaceri rentabile. În calitate de instructor a
fost invitat Lloyd Donaldson, editor al bisãptãmînalului în limba englezã The St
Petersburg Times, Sanct Petersburg, Rusia.
În timpul seminarului ºi a consultafliilor, care au întrunit directori, manageri, redactori
ºi agenfli de reclamã de la 8 ziare, 2 agenflii de presã ºi 2 posturi de radio, s-au discutat
aspecte ce flin de sporirea competitivitãflii mijloacelor mass-media, crearea imaginii
organizafliei, publicitatea ca sursã de venit, introducerea noilor tehnologii, distribuirea
ziarelor etc.

Seminar “Producflia stafliilor TV locale”, 15-21 septembrie 1997
(în colaborare cu USIS)
35 de telejurnaliºti, operatori ºi cameramani (majoritatea de la stafliile TV raionale) au
participat la seminarul condus de Peter Zimmermann ºi Alexander Boneff
(Germania). Partea teoreticã a cursului a cuprins discuflii despre tehnologiile moderne
ºi echipamentul digital, analiza auditoriului, responsabilitatea televiziunii în societatea
modernã, programele locale ºi regionale; în cadrul orelor practice studenflii au produs
reportaje, buletine de ºtiri ºi documentare.

Seminar “Administrarea ziarelor” (15-26 septembrie)
(în colaborare cu USIS ºi Ambasada SUA)
Proiectul a inclus douã seminare: 15-19 septembrie - pentru ziarele independente de
limbã românã ºi 22-26 septembrie - pentru ziarele de limbã rusã editate în Moldova.
Unul din scopurile proiectului a fost dezvoltarea capacitãflilor managerilor media
(care, de cele mai dese ori, n-au formafliune economicã) de analizæ a pieflei publicitare
ºi de administrare a institufliei. Discufliile s-au axat în cea mai mare parte pe clasificarea
publicitãflii, analiza pieflei, strategia preflurilor de publicitate, avantajele ºi dezavantajele
capitalului strãin, planul de afaceri, etica jurnalistului etc.
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Seminarul a întrunit 22 de directori ºi manageri de la 13 publicaflii cotidiene ºi
sãptãmînale din Moldova. Participanflii au apreciat drept o experienflã foarte utilã
discufliile ºi informaflia oferite de experflii Herman J. ºi Betty Nan Obermayer, invitafli
de USIS, Ambasada SUA.

Seminar pentru reporteri, redactori ºi editori radio, 17-20 noiembrie
Cu scopul de a spori nivelul de profesionalism al jurnaliºtilor radio, CIJ a organizat
seminarul pentru reporteri, redactori ºi editori. Seminarul a fost condus de cãtre
Christian Wehrschutz, redactor al Osterreichischer Rundfunk (ORF), Austria ºi
membru al Institutului Internaflional de Studii Strategice din Londra.
23 de ziariºti de la Radio d’Or, Unda Liberã, Radio Moldova Actualitãfli, Radio
Moldova internaflional, Micul Samaritean, ªcoala de jurnalism din Bãlfli etc., au însuºit
principiile de scriere a ºtirilor radio; modalitãflile de prezentare a ºtirilor, semnalele
informative, tipurile de programe interactive. Seminarul a permis participanflilor sa-ºi
testeze nivelul de cunoºtinfle ºi sã cunoascã experienfla de lucru a Radio ORF, cea mai
popularã staflie radio din Austria.

Clubul de presã (proiect lansat în 1995)
Invitafli ai Clubului de presã de la Chiºinãu în 1997 au fost:
30 ianuarie - Ion CIUBUC, prim-ministru al Republicii Moldova
20 februarie - Dumitru MOfiPAN, preºedinte al PDAM
27 februarie - Anatol fiÃRANU, consilier prezidenflial cu misiuni speciale
14 martie - Excelenfla Sa Marcel DINU, Ambasador al Romaniei în Republica
Moldova
18 martie - Fundaflia Eurasia în Moldova, conferinflã de presã
23 martie - Excelenfla Sa Aleksandr PAPKIN, Ambasadorul Rusiei în Moldova
14 aprilie - Mircea SNEGUR, preºedinte al Partidului Renaºterii ºi Concilierii
8 mai - Fundaflia Soros Moldova: aniversarea de 5 ani
22 mai - Vladimir ATAMANIUC, preºedintele sovietului suprem al Transnistriei
5 iunie - Serafim URECHEANU, primar al municipiului Chiºinãu
19 iunie - Dorin TUDORAN, Director IFES Moldova ºi România
10 iulie - Iacob POPOVICI, ministrul Învãflãmîntului
12 septembrie - Excelenfla Sa John Todd STEWART, Ambasador al SUA în Moldova
9 octombrie - Mircea RUSU, preºedintele Partidului Liberal din Moldova
21 octombrie - reprezentanflii Ambasadei Ungariei în Moldova
31 octombrie - Tudor BOTNARU, ministrul Securitãflii Naflionale
6 noiembrie - reprezentanflii Ambasadei Marii Britanii la Moscova
27 noiembrie - în cadrul Clubului de presã de la Chiºinãu se lanseazã îndrumarul
“Mass media ºi libertatea de exprimare”, editat de Articolul XIX ºi CIJ cu sprijinul
financiar al Consiliului Europei.
La 12 iulie a avut loc lansarea versiunii televizate a Clubului de presã, realizatã cu
ajutorul Studioului TV al Casei “Lumea Deschisæ”. “Catalan TV” a difuzat pe post
ºedinfla Clubului de presã cu participarea Excelenflei Sale, dlui Marcel DINU,
Ambasador al României în Republica Moldova. În 1997 spectatorii studioului “Catalan
TV” au avut posibilitatea sã urmãreascã patru emisiuni din ciclul “Clubul de presã”.
26 decembrie - a avut loc festivitatea tradiflionalã de înmînare a premiilor “10 jurnaliºti
ai anului 1997” ºi sãrbãtorire a trei ani de la inaugurarea Centrului de Independent de
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Jurnalism. Premii speciale sau contribuflii au fost oferite de cãtre: Parlamentul
R.Moldova, UNICEF, Ambasada Ucrainei, Ambasada SUA, Reprezentanfla XEROX
în Moldova, Fundaflia Soros Moldova, Centrul de Resurse Informaflionale, Asociaflia
telejurnaliºtilor VIP, Misiunea OSCE în Moldova.

Studioul TV al Casei “Lumea Deschisã”

cheltuieli: $58,177.00

Format în 1995, Studioul TV al Casei “Lumea Deschisã” a fost conceput ca un
laborator experimental pentru tinerii televizioniºti, unde aceºtia puteau sã-ºi manifeste
aptitudinile ºi sã-ºi realizeze proiectele fãrã frica “de a greºi”. Prezenfla unui “laborator
de testare” în peisajul moldovenesc TV este cu atît mai oportunã, cu cît acesta este
unicul loc unde producflia televizatã nu este privitã prin prisma rentabilitãflii
economice imediate.
Primii doi ani de activitate a studioului au confirmat necesitatea unei ºcolarizãri
permanente a realizatorilor de producflie TV, dar totodatã au demonstrat cã studioul are
toate ºansele de a deveni o structurã permanentã, care sã realizeze emisiuni, filme,
programe de o calitate superioarã faflã de ºcoala moldoveneascã tradiflionalã TV. Efortul
continuu depus în aceastã perioadã în vederea formãrii unei echipe stabile de creaflie a
început sã dea roade în anul 1997, cînd studioul a lansat o serie nouã de emisiuni la
Televiziunea Naflionalã, pãstrînd totodatã emisiunile mai reuºite, care au debutat în 1996.
Interesul tematic al studioului este axat pe problemele de ordin social, prezente în
viafla de fiecare zi, în special cele generate de tranziflia la o economie de piaflã ºi de
afirmarea valorilor democratice.
Pe parcursul anului 1997 a fost lansatã seria de emisiuni “Portretul generafliei mele” (autor - Leontina
VATAMANU), ca o încercare de a aborda problemele tinerilor, vãzute ºi discutate
chiar de ei. Fiecare emisiune prezintã o singurã fafletã a existenflei tinerilor, dar tinde sã o
elucideze din mai multe unghiuri. Au fost realizate ºi difuzate la Televiziunea Naflionalã
edifliile “Tinerii ºi religia”, “Tinerii ºi politica”, “Tinerii ºi banii”, “Colegii mei de clasã”.
Emisiunile s-au bucurat de mai multe ecouri favorabile din partea telespectatorilor ºi au
cãpãtat o prezenflã permanentã în programele Televiziunii Naflionale.
Primele emisiuni muzicale “Rock Vagon” (autori - Igor COBÎLEANSCHI ºi Marin TUREA)
au fost produse de Studioul Casei “Lumea Deschisã” ºi difuzate de Televiziunea Naflionalã în 1996.
A fost ºi rãmîne unica emisiune de prezentare a muzicii alternative din Moldova.
Succesul de care s-a bucurat “Rock Vagonul” printre partizanii non-conformismului
muzical a determinat apariflia în continuare a edifliilor acestei emisiuni în 1997.
Emisiunea a servit drept laitmotiv, dar ºi ca sursã de inspiraflie pentru primul maraton
rock din Moldova “Mîine începe azi”, desfãºurat la 25 mai. Acfliunea a întrunit 20 din
cele mai redutabile grupuri rock ºi a fost apreciatã de circa 12.000 de spectatori de la
Teatrul de Varã.
În decembrie 1997 a debutat emisiunea “Cinestezia” (autor - Marin TUREA), care are ca
scop familiarizarea publicului cu performanflele culturii cinematografice ºi video
universale. Sarcina este pe cît de nobilã, pe atît de actualã, dacã flinem cont de avalanºa
de sub-producflie revãrsatã peste marile ºi micile ecrane din flara noastrã.
Pe lîngã emisiunile cu caracter permanent, studioul a realizat ºi lucrãri ad-hoc, în
funcflie de evenimentele de interes public. Cele mai reprezentative lucrãri în acest sens
sunt seria de reportaje de la tabãra de varã carbonART’ 97, organizatã de Centrul
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Soros pentru Arta Contemporanã, desfãºuratã la Rãdenii-Vechi. Lucrãrile au fost
proiectate în cadrul celei de a doua expoziflii anuale a CSAC din octombrie 1997.
De asemenea echipa studioului a realizat ºi o serie de lucrãri cu ocazia aniversãrii a
cincea a Fundafliei Soros Moldova. Printre acestea putem menfliona filmul de
prezentare a Fundafliei Soros, proiectat în cadrul festivitãflilor prilejuite de acest
eveniment.
Festivalul “Moldova FM”, organizat de Radio d’Or la 6 octombrie 1997, a fost un alt
eveniment oglindit de studioul TV al Casei “Lumea Deschisã”.
De Ziua internaflionalã a tineretului studioul a realizat în colaborare cu Televiziunea
Naflionalã emisiunea distractivã “Karaoke-show”.
Fidel statutului sãu de “laborator experimental”, Studioul TV al Casei “Lumea
Deschisã” a realizat ºi lucrãri-test, în vederea lansãrii unor noi emisiuni sau a lãrgirii
echipei de creaflie. Emisiunea “Dosar”, realizatã de Angela Braºoveanu ºi Vsevolod
Ciornei, a fost o încercare de a aduce în focarul atenfliei televizate personalitãfli
marcante ale vieflii publice.
Sfîrºitul anului 1997 pentru Studioul TV al Casei “Lumea Deschisã” a fost marcat de
încercarea de a realiza o prezenflã mai frecventã la Televiziunea Naflionalã. De la
emisiunile lunare de altã datã s-a trecut la cele sãptãmînale, diversificîndu-se totodatã
formatul acestora. Alte douã emisiuni au apãrut cu aceastã ocazie: “Impact” (autor -
Leontina Vatamanu) ºi “Megapolis” (autor - Igor Cobîleanschi).

Postul Radio d’Or al Casei “Lumea Deschisã”

cheltuieli: $41,288.00

Festivalul Moldova FM
Festivalul a avut loc la 5 noiembrie 1997, sub forma unui concert prezentat în Piafla
Marii Adunãri Naflionale de Ziua Oraºului Chiºinãu. În cadrul lui au fost prezentate 4
staflii de radio, care au acceptat conlucrarea în ideea de promovare a benzii FM, unica,
deocamdatã, bandã de operare pentru posturile particulare de radio din Moldova.

Motivaflia acestei acfliuni a fost tocmai extinderea sectorului FM în radiofonie, evident
pe baza stafliilor noi, private. Un scop major a fost ºi stabilirea unui contact mai strîns
între posturile de radio, care în perspectivã ar trebui sã se asocieze pentru a promova
anumite valori ºi interese de importanflã comunitarã, dar ºi în interesul unei
manifestãri mai solidare a acestui sector. Inifliativa Radio d’Or a fost un prim pas pe
calea apropierii “concurenflilor” pentru a pregãti conlucrãri viitoare mai ample.

Invitaflia a fost adresatã tuturor posturilor din Chiºinãu cu programe proprii (la acel
moment “Eldoradio“ difuza deja programul moscovit “Evropa plus”). Accepflia de
participare la aceastã manifestare ºi-au dat-o ºi au pus-o în practicã: Radio d’Or, Unda
Liberã, Modern-Club 805 (Radio Moldova), Polidisc.
Concertul a fost regizat pentru a obfline o nuanflã radiofonicã pronunflatã în manierã
de program muzical radio cu comentariile DJ-lor între piese - o soluflie absolut nouã
pentru piafla noastrã.
Impactul a fost neaºteptat de mare. Datoritã promovãrii efectuate de stafliile
participante, în Piafla Marii Adunãri Naflionale a venit un public de cca 100 mii de
oameni, conform estimãrilor polifliei, ceea ce a dat un mare cîºtig de cauzã ideii de la
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baza acestui proiect - apropierea între staflii ºi auditoriu.

Stagii la Bucureºti
Proiectul s-a bazat pe necesitatea de a prelua experienfla mult mai avansatã a
personalului de la stafliile de radio particulare din Bucureºti. Scopul urmãrit de Radio
d’Or a fost instruirea propriilor angajafli ºi atragerea de noi cadre în domeniu, care în
urma unor stagii ar fi devenit un material uman pregãtit pentru orice staflie de radio
din Moldova. În esenflã proiectul a fost o încercare de a contribui la ridicarea calificãrii
în producerea de programe radio ºi pregãtirea unui nou potenflial pentru radiofonia
particularã.

Scopurile expuse s-au realizat pe calea publicãrii unor anunfluri în presã pentru tofli cei
interesafli, testarea viitorilor stagiari, training-ul incipient la Radio d’Or ºi deplasãri la
Uniplus Radio - un post din Bucureºti - pentru acumularea unei experienfle mai
bogate.
Stagiarii selectafli au fost:
Mariana ARSENE
Ala BEfiIªOR
Galina MARDARE
Vitalie CUªNIR
Tatiana CURCHI
Viorel fiIGÃNAª
Irina CHIPERI
Nicu POPESCU
Luciano POPA
Aliona CHETRARI
Vadim CUªNIRENCO
Tatiana COMAN

Rezultatele, dincolo de plusul clar de experienflã acumulat de persoanele din Radio
d’Or ºi din afara stafliei, au luat ºi forme practice (cunoaºterea tehnologiei de
programare muzicalã automatã la radio, preluarea tehnicilor speciale de deservire a
clienflilor-solicitanfli de servicii publicitare, studierea incipientã a posibilitãflilor
sistemelor de transmisiuni prin satelit pentru crearea reflelelor radio). Irina CHIPERI
a fost angajatã la Radio Unda Liberæ, Viorel fiIGÃNAª ºi Luciano POPA au fost
selectafli pentru Radio Contact Chiºinau (în curs de apariflie). Iar Nicu POPESCU a
devenit DJ secundant la Radio d’Or, unde au mai fost angajafli Tatiana COMAN ºi
Vadim CUªNIRENCO.

Proiectul a fost greu de realizat integral pentru ca în aceastã perioadã, cu regret, pe piafla
radio din Moldova s-a manifestat un curent opus celui promovat de Radio d’Or. Douã
din stafliile locale au trecut pe rînd la preluarea aproape totalã a programelor produse de
staflii de la Moscova. Dezinteresul pentru ridicarea profesionalismului în producerea
programelor autohtone a fãcut sa scadã numãrul de participanfli la proiectul de stagii.

Susflinerea postului Radio d’Or
Motivul pentru care s-a considerat necesarã acordarea unui grant de susflinere Radio
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d’Or este ca acesta ramîne a fi unicul post de radio particular din Moldova cu o
prestanflã proprie în circuitul informativ al Chiºinãului. Spre deosebire de celelalte
staflii, orientate aproape exclusiv spre exploatarea unei producflii informative
aparflinînd altor instituflii media, sau spre minimizarea prezenflei informaflionale pe
post, Radio d’Or întrefline propria sa camerã de ºtiri ºi continuã experimentarea în
domeniul alternativei radiofonice. In ultimul timp menflinerea cotei de producflie
informative a devenit din ce în ce mai dificilã din cauza resurselor financiare restrînse
ºi a veniturilor insignifiante de pe piafla publicitarã. La începutul anului 1997 staflia
avea un debit de circa 10 ºtiri originale pe zi (50 - pe sãptamînã, 210 - pe lunã), ceea ce
ar însemna un aport lunar de cca 1,75 - 2 ore de informaflie pura, pregãtitã exclusiv în
baza principiilor de corectitudine (deontologice) mondiale - un aport important din
punct de vedere cantitativ, dar ºi calitativ la circuitul informativ din capitala Moldovei.
Pe de altã parte, piafla se aratã mai favorabilã pentru stafliile parvenite de la Moscova,
care înghit grosul ofertei publicitare. Cãtre sfîrºitul lui ‘97, situaflia financiarã a fãcut ca
acest debit de producflie informativã sã scadã de circa 2 ori. Principala motivaflie
pentru susflinerea postului Radio d’Or a fost tocmai pãstrarea capacitãflii de producere
a stafliei - capul de pod pentru dezvoltarea mesajului autohton în radiofonia
particularã din Moldova. Condifliile de piaflã avantajeazã prestaflia pe piafla publicitarã a
stafliilor Europa Plus ºi Russkoe Radio, aflate conform unor sondaje în topul audienflei
din Chiºinãu. Situaflia a demonstrat în repetate rînduri la nivelul Consiliului
Coordonator al Audiovizualului cã Radio d’Or este lider în promovarea dezvoltãrii de
programe autohtone ºi face în acest sens mai multe lucruri. Inclusiv acfliunea Moldova
FM, menitã sa consolideze o comunitate radiofonicã localã, stagieri deschise pentru
atragerea ºi pregãtirea de noi resurse umane, atît de necesare tinerelor radiouri din
Moldova. Foarte mulfli dintre studenflii Facultãflii de Jurnalism, care au arãtat aptitudini
ºi interes real pentru aceastã sferã au toata susflinerea la Radio d’Or, unii fiind chiar
angajafli. Aceste eforturi vor da roade, dar peste un timp, ºi deocamdatã programele
calificate ºi bine finanflate de la Moscova concureazã fãrã probleme acesta staflie care
încearcã sa creascã germenii unui radio particular puternic ºi autohton.

Achiziflie de carte ºi editare de carte în domeniul jurnalismului

cheltuit: $9,803.53

alocat: $1,525.00

Scopul programului a fost reducerea deficitului de carte modernã în domeniul
jurnalismului ºi accesul la ultimele ediflii din domeniu, necesarã mai ales la nivelul
studiului academic ºi post-academic. Beneficiari ai programului au fost Facultatea de
jurnalism ºi ºtiinfle ale comunicãrii a USM ºi Centrul Independent de Jurnalism. În
cadrul programului au mai fost acordate granturi pentru editarea de materiale în
domeniul jurnalismului:

Prospect RMI, $446.00
Radio Moldova Internaflional

Studiu al accesului la informaflie, $7,525.00
Comitetul pentru Libertatea Presei
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Ludmila Malcoci
Uniunea Jurnaliøtilor din Moldova, congresul
X øi conferinflæ generalæ, $ 1,515.00
Director de proiect Valeriu Saharneanu
Seminar “Journalism training”, $3,400.00
Radio Moldova, director de proiect
Alexandru Dorogan
Monitorizare a posturilor TV øi Studiu al
statiilor radio, $6,977.00
CIVIS, director de proiect Eduard
Mihailov
Mihai Poiatã, film “Milionarul din colibæ”
$5,330.00

Burse

alocãri 1998: $6,000.00

Una dintre problemele cu care se
confruntã jurnaliºtii din Moldova este
necunoaºterea limbii engleze. Pentru a
facilita accesul la informaflie în limba
englezæ øi participarea la evenimente
internaflionale în domeniu, Fundaflia
Soros Moldova a oferit burse pentru
jurnaliøti la Øcoala de limbæ englezæ a
Casei “Lumea Deschisæ”.
Beneficiari:
Ada FODOR
Grigore BRÎNZÆ
Ala BELOSTECINII
Dumitru fiÎRA
Gheorghe DONI
Valeriu CORCIMARI
Svetlana CALICENCO
Larisa SILVESTRU
Ala CORNESCU
Iurie COLESNIC
Ion ROBU
Dinu SCOBICI
Violeta CIOCANU
Veronica CERNEI
Vlad fiURCANU
Iurie BODRUG
Vadim VISLOGUZOV
Angela BRAØOVEANU
Oxana SOLOVEI
Tatiana PLACHIDA

Internet

cheltuieli: $3,326.22

Programul a oferit acces la Internet
organizafliilor mass-media independente
în scopul facilitãrii comunicãrii între
jurnaliºti, a stimulãrii interesului pentru
Internet ºi posibilitãflile de utilizare a lui
pentru dezvoltarea mass-media, plasãrii
informafliei pe Internet.
Beneficiarit:
Limba Românã
Contrafort
Flux
Moldavschie Vedomosti
BASA press
Logos press
TiViK ASKET
Infotag
Business-info
Cuvîntul
Cugetul
Gazeta de Vest
EST curier
Accent Provincial
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Granturi pentru mass media

cheltuieli: $26,861.00

În cadrul programului au fost oferite
granturi pentru proiecte/inifliative mass-
media, care aveau drept scop
promovarea profesionalismului, a
informãrii imparfliale ºi obiective,
promovarea libertãflii de expresie ºi a
dreptului la opinie, apãrarea drepturilor
jurnalistului ºi a libertãflii mass-media.

Program alternativ de ºtiri “Teleexpres”,
$6,000.00
Asociaflia telejurnaliºtilor VIP
Centru TV, $2,120.00
Director de proiect Sergiu Tcaci
Sondaj de opinie “Mass media øi opinia
publicæ”, $1520.00
Asociatia Filozofilor, director de proiect
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Tatiana LAZAR
Violeta GRIGORE
Corina RAIU
Serafim ISAC

Deplasãri la seminare, conferinfle,

stagii

cheltuieli: $14,137.69

ªcoala BBC, Bucureºti, 24 februarie - 2 mai
1997, $774.34
Elena HORNET

Seminar de eticã profesionalã, Sinaia, 22-24
octombrie 1997, $780.00
Rodica IUNCU
Aneta GROSU
Valeriu SAHARNEANU
Dina CLAPCO
Ludmila POVSTENCO
Ion MAZUR
Valeriu RENIfiÃ
Rodica STAVARACHE

Scoalã de varæ “Implicafliile sociale ale unei
societæfli informatizate”, Dusseldorf, 11-22
august, $1,315.11
Luminifla DUMBRÃVEANU
Vadim VISLOGUZOV

Seminar European pentru promovarea mass-
media independente ºi pluraliste cu orientare
pentru Europa Centralã ºi de Est, Sofia, 5-11
septembrie 1997, $724.00
Steliana HANGANU

Atelier de la Radio Educative, Varsovia, 30-
31 mai, $624.00
Vasile MIIJA
Carolina MORUSEAC

Al III Festival al stafliilor locale de televiziune,
Kosice, 15-20 octombrie 1997, $1500.00
A.GROSU
A.RADU
T.PLACHIDA
A.SÎRBU

ªcoala de jurnalism, Trnava, Slovacia, 13-22
noiembrie, $334.00
O.SOLOVEI

Seminar “Rolul mass media în unificarea
europeana”, Klingenthal, 17-22 martie 1997,
$1,107.9
Alexandru CANfiÎR, Fidel GALAICU

Seminar “Management media”, Slovacia, 26
februarie-7 martie 1997, $754.00
Andrei PORUBIN
Alexandru BURDEINII

Congresul 60 al Asociatiei Internationale a Presei
Sportive, Oviedo, 13-19 mai 1997, $761.03
Ion ROBU

Seminar “Jurnalistica flãrilor CSI în 1996”,
Moscova, 4-5 februarie, $563.00
Vasile BUTNARU, Constantin
CHIROªCO

Seminar “Press and Parliaments”, Stocholm,
12-13 mai, $117.46
Ion UMANIUC

Forum European de Televizune ºi Film,
Lisabona, 6-8 noiembrie 1997, $1766.6
Corina CEPOI

Intrunirea coordonatorilor mass media, Vilnius,
22-26 octombrie 1997, $884.48
Steliana HANGANU, Angela SÎRBU

Festivalul Prix Europe, Berlin, 5-13 octombrie
1997, $645.00
Natalia ANISIMOV

Stagiu la Radio France, Paris, 15 septembrie-
15 noiembrie, $375.00
Valentina TESTEMIfiANU

Atelier “NGO Awareness în the media”, Kiev,
10-11 decembrie 1997, $1,069.00
Steliana HANGANU
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Culturã ºi artã
cheltuieli: $162,503.16

alocæri: $20,334.02

Strategia programelor în domeniul artã ºi culturã se înscrie în efortul major de transformare a
societãflii moldoveneºti într-o societate deschisã. Deschiderea cãtre lume ºi promovarea valorilor
societãflii civile constituie criteriul principal de susflinere a proiectelor de artã ºi culturã.

În situaflia în care structurile artistice ºi culturale sînt finanflate exclusiv din bugetul de
stat (ceea ce nu le acoperã nici pe departe necesitãflile financiare reale), iar în societate
nu s-a constituit o infrastructurã managerialã ºi de impresariat eficientã,
corespunzãtoare noilor condiflii de funcflionare a domeniului, Fundaflia Soros Moldova
ºi-a orientat activitatea pe cîteva fãgaºuri esenfliale: promovarea valorilor culturale,
susflinerea performanflelor artistice, încorporarea formafliunilor artistice din Moldova
în circuitul valoric internaflional, stimularea spiritului de creaflie ºi de inifliativã
managerialã.

Program de sprijin pentru desfãºurarea evenimentelor culturale ºi artistice notorii

cheltuieli: $30,404.05

alocãri: $226.00

Primul Concurs Internaflional de Interpretare Instrumentalã (pian, vioarã, violoncel), 1-14 aprilie
1997, Chiºinãu, desfãºurat sub egida AM “G. Musicescu”, remarcabil prin evoluarea a
45 de tineri interprefli din 8 flãri ale Europei ºi Asiei.

Festivalul Internaflional “Bienala Teatrului Eugene Ionesco” (ediflia 2, desfãºuratã cu genericul
“Tradiflie ºi modernitate”), 24-30 mai 1997, întrunind remarcabile reprezentaflii scenice
din România, Japonia, SUA, Rusia, Italia, Moldova.

Concursul internaflional al tinerilor interprefli “Eugen Coca” (pian, vioarã, violã, violoncel, contrabas),
Chiºinãu, 23-28 iunie 1997, organizat de Fundaflia Culturalã “Ciprian Porumbescu”

Primul salon de carte pentru copii, 10-13 aprilie 1997, desfãºurat sub egida Secfliei Naflionale
a IBBY ºi cu participarea editurilor “Cartier”, “Litera”, “Prut Internaflional”, ªtiinfla”.

Turneul artistic de prietenie “Zdob ºi Zdub” (Chiºinãu) ºi “Bouches Metaliks” (Franfla), martie -
aprilie 1997

Participare la colocviul internaflional “Întîlniri Europene” cu tema “Costurile sociale ale tranzifliei
în Europa Centralã”, Festivalul Est-West, Die
Lidia TOMOZEI, redactor la secflia de redactare a Curflii Constituflionale din Moldova
Elvira LEAHU, profesoarã de economie europeanã ºi de servicii internaflionale, ULIM

Serie de acfliuni cultural-artistice, mai 1997:
maraton de muzicã modernã Rock Vagon
recital de muzicã de Brahms, susflinut de A.LAPICUS ºi I.MAHOVICI
spectacol de muzicã contemporanã
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atelierul de creaflie al lui Liviu ªTIRBU
art-folk trio “Trigon”
concert cu participarea tinerilor interprefli de muzicã clasicã ºi contemporanã, laureafli ai
concursurilor naflionale ºi internaflionale

Sprijin pentru constituirea ºi dezvoltarea infrastructurii culturale

cheltuieli: $12,767.41

Centrul de Arte “Coliseum”
granturi pentru procurarea de echipament tehnic ºi desfãºurarea acfliunilor culturale:
art-show “Afiº Teatral ºi Caiet program”, mai 1997, care a prins în obiectiv realizãrile
anterioare ºi situaflia de azi în domeniul afiºului teatral, “Carnavalul Teatral” organizat
de Ziua oraºului.

Teatrul Municipal pentru copii “Guguflã”
grant pentru asigurarea nivelului tehnic necesar

Asigurarea accesului la informaflia internaflionalã

cheltuieli: $21,065.84

Una din problemele majore în domeniu este accesul extrem de redus la informaflie,
mai ales cea de ordin extern, lipsa mecanismelor prin care formafliunile artistice s-ar
încorpora în circuitul informaflional ºi valoric internaflional. Racordarea la
evenimentele artistice notorii din întreaga lume este ºi o condiflie inerentã dezvoltãrii
învãflãmîntului artistic, lipsit, practic, în Moldova de baza didacticã necesarã.

Echipament pentru asigurarea comunicãrii ºi a schimbului de informaflie
Secflia relaflii externe a Ministerului Culturii

Mediatecã
IAM
Mediateca va deservi toate institufliile de învãflãmînt artistic din republicã. Fondurile
Mediatecii vor încorpora producfliile artistice de performanflã necesare atît în
învãflãmîntul cultural-artistic, cît ºi pentru profesioniºtii în domeniu. Mediateca a fost
înzestratã cu echipamentul necesar, se completeazã fondurile ei audio ºi video, de cãrfli
ºi cataloage.

Premii teatrale ale anului

cheltuieli: $1,584.37

Programul este orientat spre sensibilizarea atenfliei publicului faflã de procesele
artistice ºi culturale din Moldova. A fost susflinutã desfãºurarea concursului Gala
Premiilor Teatrale ale anului 1997, o acfliune care a preluat programul Fundafliei Soros
Top Teatru. Datoritã sprijinului Fundafliei a fost posibilã participarea teatrelor din
Bãlfli, Cahul ºi Tiraspol la sãrbãtoarea lor profesionalã, organizatã la Chiºinãu.
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Participarea la festivaluri, concursuri, conferinfle ºi seminare internaflionale

cheltuieli: $18,576.18

Festivalul Internaflional de Teatru de la Budapesta ºi Festivalul Internaflional al Figurilor Animate
din Perugia, Ungaria - Italia, 29 august - 7 septembrie 1997
Teatrul Republican de pãpuºi “Licurici”

Dialog cultural China-Moldova, Beiging, 25 august - 3 septembrie
grup de oameni de artã din Moldova

Sesiunea Anualã a IETM, Paris, 10-13 aprilie 1997
M. FUSU, director artistic la teatrul “Luceafãrul”

Congresul Mondial al Scriitorilor, Edinburg, 5-14 august
Valeria GROSU, Serafim SAKA, membri ai Asociafliei Internaflionale a Scriitorilor
PEN

Festivalul “April spring”, ediflia 15, Pyongyang, Corea, 4-19 aprilie
grup de muzicieni din Moldova

Conferinfla Internaflionalã “În cãutarea unei noi culturi pentru sec. XXI”, Washington, 13-17 iunie
Arcadie SUCEVEANU, scriitor

Festivalul Internaflional de Film, Cannes, 7-18 mai, ediflia 50
Larisa TUREA, jurnalist, lector universitar

Primul Forum European “Cartea în regiunile Europei”, Villeneuve-les-Avignon, Franfla, 10-14
septembrie 1997
Gheorghe IERIZANU, director, editura “Cartier”

Concursul Internaflional al acordeoniºtilor, Klingental, 2-8 mai
Andrei TAØNICENCO, student, AM

Concursul Internaflional de balet “O. Danovschi”, Constanfla, 8-15 iunie 1997
grup de elevi de la liceul de coregrafie din Chiºinãu

Festivalul Internaflional al creafliei plastice a copiilor “Goleniow-97”, Polonia, 6-8 iunie 1997
Ana NECEAINICU, elevã la ºcoala nr. 60 cu profil estetic din Chiºinãu

Concursul Internaflional de vioarã de la Kloster Schontal, Germania, 26 iulie - 4 august, 1997
Ala BENDERSCHI, Ilian GÂRNEfl, elevi la liceul de muzicã “C. Porumbescu”

Concursul Internaflional Muzical Jeunesse Musicale, Bucureºti, 9-15 mai, 1997
Zinaida BRÂNZILÃ, elevã la liceul de muzicã “C. Porumbescu”

Concursul Internaflional “Citta di Senigallia”, Italia, 26-31 august, 1997
Stanislav JAR, elev la liceul de muzicã “C.Porumbescu”
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Concursul Internaflional de pianiºti, Kiev, 21 aprilie-5 mai, 1997
Anastasia LEVANDOVSCHI, elevã la liceul republican de muzicã “S. Rahmaninov”

Concursul Internaflional al tinerilor pianiºti, Sankt-Petersburg, 24-31 martie, 1997
Alexandr CULICOV, elev la liceul republican de muzicã “S.Rahmaninov”

Granturi de creaflie în domeniul artelor interpretative

cheltuieli: $1,030.48

alocæri: $6,210.00

Fundaflia Soros Moldova a susflinut forme moderne de expresie artisticã ºi modalitãfli
originale de colaborare în teatru, muzicã, literaturã, artã plasticã, coregrafie, a sprijinit
experimentul, producfliile artistice de alternativã etc., contribuind astfel la definirea
rolului artelor interpretative în societatea deschisã. În acest sens am acordat în
continuare sprijin echipelor de creaflie pentru realizarea de proiecte artistice prin
granturi de creaflie precum ºi prin informare asupra altor posibile surse de finanflare
locale ºi din strãinãtate.

Fantezia-balet “Carmen”, realizatã de Mihai fiÃRNÃ, absolvent al facultãflii de regie de
la IAM în colaborare cu compozitorul Liviu ªTIRBU, trupa de balet condusã de
coregrafa Victoria BUCUN, pictorul-scenograf  Angela JOSANU, actorii de la teatrul
de pãpuºi “Licurici” ºi a.

Spectacolul de balet modern “Dafnis ºi Chloe”, realizat de elevii de la Liceul coregrafic din
Chiºinãu, susflinut de Alkis RAFTIS, profesor, specialist în dansul grecesc ºi Eleni
CHRYSANTHAKI, coregrafã ºi profesoarã de dans ºi balet din Grecia.

Art-folk trio “Trigon” - lansare de CD

Program de instruire ºi dezvoltare profesionalã în artele interpretative

cheltuieli: $34,674.85

alocãri: $2,170.00

În acest context un program de amploare care se încadreazã în direcfliile prioritare ale
activitãflii Fundafliei în domeniul culturã ºi artã ºi este orientat spre dezvoltarea
formelor moderne de expresie artisticã este programul de ateliere ºi studiouri pentru
studenflii de la institufliile de învãflãmînt artistic ºi pentru profesioniºtii din domeniul
artelor interpretative. Programul este parte componentã a programului Reflelei Artelor
Interpretative, desfãºurat sub egida OSI Budapesta, ºi presupune invitarea experflilor,
artiºtilor, profesorilor de peste hotare pentru desfãºurarea unor ateliere de artã în
Moldova, sau susflinerea participãrii tinerilor artiºti de la noi în cadrul unor ateliere
desfãºurate peste hotare.

În cadrul programului la Chiºinãu s-au desfãºurat:

Atelierul de creaflie “Tehnica actorului în teatrul european”, 24-27 mai 1997
animat de Vazkressia VICHAROVA ºi Zarco OUZOUNOV, Bulgaria
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Tabãra de varã în domeniul teatrului, 15-25 august 1997
Ateliere susflinute de Guy SONNEN (Olanda), Claudia CRÃCIUN (R.Moldova)

Atelier pentru studenflii de la facultatea de coregrafie, IAM ºi tinerii coregrafi din Chiºinãu, 13-24
octombrie 1997
Kilina CREMONA (Franfla), Iva Nerina GATTIN, Irma OMERZO (Croatia)

Atelier de coregrafie ºi dans modern, 24 noiembrie-7 decembrie 1997
animat de Zuzana BACOVA (Slovacia)

Atelier de dans modern, 1-11 decembrie 1997
animat de Raido MAGI ºi Merle SAARVA (Estonia)

Ateliere la specialitãflile muzicale ºi de arte plastice, 27 octombrie-8 noiembrie 1997
susflinute de personalitãfli remarcabile din lumea artei din SUA, Franfla, Rusia, Ucraina,
România, Moldova, în cadrul Universitãflii de Vacanflã organizatã de AM

Stagiu de Dans Contemporan “Internationale Tanzwochen Wien. Dance Web ”, Viena, 16 iulie-
14 august 1997
Angela DONII, coregrafã la teatrul “Eugen Ionescu”

Tabãra de Varã în domeniul Artelor Interpretative, Sofia, 15-29 septembrie 1997
Daniela MUDREAC, actriflã la teatrul “Eugen Ionescu”
Maria CRÃCIUN, studentã la Academia de Teatru ºi Film din Bucureºti

Master class Margess International, Elveflia, 13 iulie - 3 august 1997
Andrian MUSTEA, elev la Liceul Republican de Muzicã “Ciprian Porumbescu”

Masterat Specializat European de Management al Acfliunilor Culturale (Programul “Ecumest”)
Doina DUMBRÃVEANU-MUNTEANU

Stagiu “Gestionarea organismelor culturale”, Paris, 24 octombrie - 21 noiembrie 1997
Angela SOLTAN, Uniunea Latinã în Moldova

Stagiu în cadrul Conservatorului din Amsterdam, secflia pian, anul universitar 1997/1998
Mariana IZMAN, studentã, AM

Programul Regional Legãturi Culturale (OSI)

cheltuieli: $12,510.00

Programul Legãturi Culturale (Cultural Link) a sprijinit desfãºurarea, prin eforturile
comune a unor instituflii ºi structuri artistice ºi manageriale din diferite flãri, a unei serii
de acfliuni culturale internaflionale ºi participarea colectivelor artistice din Moldova la
unele din ele.

Teatrul naflional “Mihai Eminescu”, teatrul “Eugene Ionesco”, reprezentanfli ai teatrului
“Luceafãrul” au participat la Festivalul Internaflional de Teatru de la Sibiu (30 mai - 8 iunie 1997).
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A fost finanflatã conferinfla internaflionalã a directorilor de festivaluri de muzicã nouã în Europa
Centralã ºi de Est, Chiºinãu, 5-9 octombrie 1997, în cadrul celei de a 7 -a ediflii a Festivalului
Internaflional de Muzicã Nouã.
La conferinflã au participat directori de festivaluri, compozitori, interprefli, muzicologi,
jurnaliºti din Bulgaria, România, Estonia, Rusia, Tatarstan, Ukraina, Croaflia, Suedia ºi
Germania.

Program editorial

Trei debuturi literare
cheltuieli: $8,817.98
alocãri: $6,638.02

Editura “Arc” a lansat trei nume noi în seria “Prima verba”:
Margareta CURTESCU, “Curajul e un deliciu” (versuri)
Iurie BOGRUG, “E prea tîrziu sã înviem” (prozã)
Mihai VACULOVSCHI, “Nemuritor în popuºoi” (versuri)

Elaborarea ºi desfãºurarea cursurilor pentru cadre din domeniul editorial

Susflinerea revistelor de culturã ºi artã

cheltuieli: $6,035.00

alocãri: $5,090.00

Finalizînd programul de asigurare cu echipament a revistelor de artã ºi culturã, Fundaflia a
completat utilarea tehnicã a revistelor “Contrafort”, “Sud-Est” ºi “Basarabia”.

Numãr special al revistei “Basarabia”, ce a fãcut bilanflul unei ample discuflii despre starea actualã
a prozei basarabene.

Numãr special al revistei “Sud-Est” cu genericul “Arhitectura sacrã rupestrã în contextul
civilizafliei sud-est europene”, care a publicat materialele colocviului internaflional cu aceeaºi temã,
desfãºurat sub egida revistei în cadrul programului Est-Est al Fundafliei Soros.

Expoziflia “Publicitatea - estetizarea comercialului sau comercializarea

esteticului”

cheltuieli: $15,037.00

Expoziflia “Publicitatea - estetizarea comercialului sau comercializarea esteticului”,
organizatã de Fundaflia Soros Moldova între 19-28 septembrie 1997 în Galeriile UAP,
a fost primul eveniment realizat în domeniul design-ului grafic ºi al publicitãflii din
Republica Moldova.

Drept punct de pornire al acestui proiect au servit urmãtorii factori:
Publicitatea ºi design-ul grafic ca exponent al ei se impun tot mai pregnant în mediul
local în contextul transformãrilor social-economice din Republica Moldova, jucînd un
rol de culturalizare tot mai evident.
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Fiind activitãfli interdisciplinare, publicitatea ºi design-ul grafic îmbinã într-un tot
întreg cîteva componente: artele tradiflionale, mass-media ºi business-ul.
Dupã cîfliva ani, în flara noastrã s-a format deja o piaflã de desfacere, care stimuleazã
activitatea în acest domeniu.

Prin aceastã expoziflie, organizatorii ºi-au propus:
- sã punã în evidenflã gradul de maturitate profesionalã ºi potenflialul artistic al
designerilor grafici din perimetrul local
- sã ofere consumatorului de rînd posibilitatea de a vedea realizãrile de ultimã orã
ale autorilor din Moldova, contribuind la dezvoltarea bunului gust
- sã ofere designerilor posibilitatea de a se cunoaºte reciproc ºi clienflilor - de a
cunoaºte stilistica ºi maniera individualã a fiecãrui designer

Expoziflia a avut un caracter necomercial. În expoziflie au fost expuse circa 400 de
piese ale celor 32 de autori: designeri independenfli sau angajafli ai studiourilor de
design grafic. Participarea în expoziflie a designerilor tineri, absolvenfli ai IAM, a dat
evenimentului un farmec aparte.

Expoziflia a fost formatã conform compartimentelor standard ale evenimentelor de
acest gen: identitatea corporafliei, campanii publicitare, fotografie publicitarã,
ambalaj, art-design ºi diverse. Expoziflia nu a conflinut compartimentul publicitate
video. În salã însã, au fost proiectate spoturi publicitare video autohtone, producflie
a studiourilor de producflie Diver Studio, Dixi Studio, P & P, OWH TV-studio.
Spoturile video de origine occidentalã proiectate în salã au avut statut de invitat. Ele
au fãcut parte din materialul ilustrativ al comunicãrilor unor participanfli în
seminarul internaflional: Radu BUDEª - Fundaflia DaKINO, Bucureºti/Noaptea
devoratorilor de publicitate, Andrei DOBRUNOV - Studioul “CLASSIKA”/
Moscova.

Atît expoziflia, cît ºi seminarul organizat în cadrul acestui proiect au servit drept
punct de pornire pentru dezvoltarea fireascã a publicitãflii, domeniu extrem de
important ºi de neînlocuit pentru o societate deschisã.

Seminarul teoretic

“Publicitatea - estetizarea comercialului sau comercializarea esteticului”

În perioada 21 - 22 septembrie 1997, în sediul Fundafliei Soros a avut loc un
seminar teoretic, în cadrul cæruia au prezentat comunicãri invitafli din flarã ºi de peste
hotare. Tematica seminarului a fost centratã pe starea actualã în domeniul
publicitãflii în Europa de Est ºi de Vest. Comunicãrile au fost adresate atît
studenflilor ºi profesioniºtilor din domeniul publicitãflii ºi a design-ului grafic, cît ºi
tuturor celor interesafli de subiectele propuse spre discuflie.

Temele dezbãtute în seminar au fost:
- publicitatea - estetizarea comercialului sau comercializarea esteticului
- depersonalizarea publicitãflii
- raporturile sociale, economice, culturale dintre producãtorii de publicitate ºi clienfli
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în condifliile societãflii de tranziflie

Invitaflii seminarului au fost practicieni,
critici ºi teoreticieni de artã, experfli în
domeniu din Franfla, România, Rusia ºi
Republica Moldova:

Prof. Sylvere PIQUET
Ecole superieure d’Economie, d’Art et de
Communication, Paris, Franfla
*tehnici promoflionale contemporane,
cercetãri în marketing, sponsorat

Claire NOGACKI
Universite de Valenciennes et du Hainaut -
Cambresis, Valenciennes, Franfla
*cercetãri în domeniul publicitãflii

Cristina SABÃU
Design Buletin, Bucureºti, România
*critic în domeniul artelor, Redactor al
Design Buletinului

Radu BUDEª
Fundaflia DaKino, Bucureºti, România
*coordonator

Andrei DOBRUNOV
Studioul de producflie “Classika”, Moscova, Rusia
*producãtor de publicitate video

Alexandru ªCHIOPU
IAM, Facultatea Arte plastice, Chiºinãu, R.
Moldova

*cercetãri în domeniul publicitãflii ºi
design-ului grafic

Marin TUREA
Studioul TV al Casei “Lumea Deschisã”,
Chiºinãu, R. Moldova
*publicitate video

Olga RUSU
Centrul Soros pentru Arta Contemporanã,
Chiºinãu, R. Moldova
*psihologie ºi sociologie

Silvia HÂRNÃU
ASEM, Chiºinãu,R. Moldova
*cercetãri în domeniul marketing-ului ºi
semioticii

Prof. Ion MACARI
ULIM
*cercetãri în domeniul marketing-ului

Serghei BLÂNDU
Centrul în domeniul cercetãrilor marketing
Ziarul Komsomolskaia Pravda - Basarabia,
Chiºinãu, R. Moldova
*cercetãri în domeniul marketing-ului

Grigorii BOSENCO
Asociaflia Producãtorilor ºi Distributorilor de
Publicitate, Chiºinãu, R. Moldova
*preºedinte

cheltuieli operaflionale în program:

$1,818.85
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Centrul Soros pentru Arta Contemporanã
cheltuieli: $150,801.71

alocãri: $30,144.55

Expoziflii

cheltuieli: $30,011.41

alocãri: $7,988.559

Case multiple (Multiple Homes), mai 1997

cheltuieli: $712.63

curatori Steeve Lee WEST, SUA, Bradley J. ADAMS, Moldova, Octavian G. ESANU,
Moldova

CSAC Chiºinãu ºi Artlink, un proiect multimedia cu sediul în New York, au organizat
un schimb cultural internaflional. Proiectul se compune din douã expoziflii: una în
Internet ºi alta de afiºe ce urmeazã sã fie plasate în locuri publice. Afiºele vor fi lipite
pe pereflii clãdirilor ºi chioºcurilor din Chiºinãu ºi New York sau plasate în spafliile
rezervate publicitãflii.
Expoziflia este axatã pe tema CASE, de pildã Concept Arhitectural - Mediu Plãcut -
Casã Virtualã (Internet) - Casã Vis(atã) - Loc de naºtere - Unde ceva fli-e natal sau
comun - Un loc pe care-l pofli numi al tãu.
Douãzeci de artiºti participã la acest eveniment, zece din Moldova ºi zece din Statele
Unite. Afiºele vor fi tipãrite ofset, alb-negru, cu dimensiunea 50X70 cm. Artiºtii vor
lua în consideraflie cadrul neinstituflional al proiectului (stradã/Internet) ºi natura
unicã a imprimãrilor în aceste contexte, cum ar fi efemeritatea ºi disponibilitatea lor.
Locul rezervat expozifliei în Internet confline imaginile afiºelor, documentarea
evenimentului ºi biografiile artiºtilor. Douã eseuri, scrise de un critic din Moldova ºi
unul din SUA, ilustreazã evenimentul.
Proiectul presupune editarea catalogului bilingv care va confline afiºele în mãrime
naturalã ºi materialul relatat mai sus.
* Notã: Este încheiatã prima etapa a proiectului (lansarea a 20 lucrãri selectate în
Internet). Proiectul va continua din momentul cînd partenerii americani vor obfline
partea lor de finanflare.
Multiple Homes, <http://www.artlink.org/visual_arts/feature/moldova/home.html>

Expoziflie de fotografie PUNE OCHIUL… iunie, 1997

cheltuieli: $905.75

alocãri: $1,067.00

curator Bradley J. ADAMS

Pune Ochiul e prima expoziflie finanflatã de CSAC - Chiºinãu dedicatã exclusiv
fotografiei. Primii 50 de oameni care au venit la Centru au primit un film pentru a
reprezenta fotografic “pe ce au pus ochii”. Filmele întoarse (46) au fost procesate ºi
tipãrite, oferind “materia primã” pentru expoziflie (peste 1100 imagini). Cel puflin o
imagine mãritã de pe fiecare film a fost expusã, iar un negativ al fiecãrui participant a
fost expus într-o miniature light box.
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Negativele tipãrite reprezintã o diversitate de abordãri ale proiectului. Unele sînt o
combinaflie de momente disparate, o înregistrare “curioasã” a vieflii “cotidiene” pe
film: transportare, corpuri (întregi sau fragmentate), bucate culinare, instrumente
muzicale, sculpturi în progres, detalii arhitecturale, naturi moarte, clãdiri abandonate,
etc. Altele sînt structurate tematic, cum ar fi: activitãfli de studio, vederi dintr-un
apartament, un cimitir, oraºul de noapte, cîini ºi pisici, femei, mîini, familia, etc. Altele,
însã, reprezintã înregistrãri ale performanflelor sau narafliuni pregãtite pentru aparatul
de fotografiat, cum ar fi intervenfliile corpului (permutãri ale pãrului, accesorii, piele
vopsitã), programe TV, “coºmaruri”, etc.
Mai simplu, ele pot fi categorizate ca obiecte, instantanee, experimente. Ele oferã
contraste: unii folosesc filmul de o manierã directã, efectivã, în timp ce alflii exprimã
natura intrinsecã a fotografiei. Fotografiile pot fi privite ca bucãfli de timp, capturate
pe film, fracfliuni de secunde, uneori suprapuse sau mãrite. În comparaflie cu cealaltã
practicã a autorului (sculpturã, picturã, orice), aceasta reprezintã o modalitate diferitã
de a vedea. Ele pot fi privite ca studii psihologice/sociologice. La urma urmei,
proiectul a solicitat o reacflie foarte subiectivã, “ceva ce e dezirabil, apreciat,
neobiºnuit, o curiozitate, etc”. Ele pot fi analizate în contextul biografiei autorului.
Pentru unii oameni aceasta a fost prima peliculã fotografiatã, în timp ce alflii flin
aparatul de fotografiat în mîini în fiecare zi ºi vin din medii diferite (artiºti, studenfli,
jurnaliºti, profesori, etc.) Fotografiile pot fi analizate conform mecanismelor
proiectului, unde procesul e în întregime ºi literalmente în mîinile autorului sau e o
reflecflie a mijloacelor disponibile. Un singur artist a luat filmul în mînã ºi a alterat
manual emulsia cu ajutorul instrumentelor ceramice ºi a chimicatelor.
Au fost onorate toate alegerile fãcute de participanfli, uneori argumentate cu imagini
adiflionale. Pentru cei care nu au venit la Centru, curatorii au selectat imaginile
încercînd sa reconstituie atitudinea autorului. Deºi “lectura” curatorilor ar putea sã nu
coincidã cu ceea ce autorii au avut în vedere, prezentarea negativelor tipãrite, pe lîngã
fotografie, nu a cenzurat pe nimeni din participanfli.

Participare la Festivalul de performanflã “AnaART 97”, România, ediflia 8,

$500.00

organizator Fundaflia “ETNA” din Sfantu-Gheorghe
Festivalul de artã vie de la lacul Sf. Ana, jud. Harghita este un laborator al expresiei
plastice alternative, al performance-ului. Manifestarea a beneficiat de prezenfla câtorva
nume de rezonanflã a genului, printre care s-au numãrat Karen RANN (Anglia), Artur
TAJBER (Polonia), Sandor ANTIK (România), Giovanni FONTANA (Italia) º.a.
Pentru prima datã a luat parte la un astfel de festival ºi un reprezentant din Republica
Moldova, Pavel BRÃILA; acesta a prezentat, pe o ploaie torenflialã puternicæ, o
performance extrem de dinamicã, plinã de tîlcuri ascunse, variat interpretabile,
repetînd într-o cheie stilisticã ºi formalã contemporanã “Mitul lui Sisif ”; el a
rostogolit un uriaº “mosor” din care curgea o fiîºie de hîrtie ce urma a fi maculatã de
paºii artistului, ambalat ºi acesta în veºminte perisabile din hîrtie.
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A doua expoziflie anualã a Centrului Soros pentru Artã Contemporanã

(septembrie - octombrie 1997)

cheltuieli: $26,600.03

alocãri: $6,921.59

simpozionul internaflional “REciclarea
Mode(le)lor” (5-8 octombrie). Discufliile
purtate în cadrul lui s-au axat pe douã
teme principale: noile media în arta
contemporanã ºi postmodernismul în
contextul basarabean.

Participanfli:

Moldova
Serghei ALESENKOV
Vasile RAfiÃ
Valentin TÆRNÆ
Victor DOROØENKO
Iurie CIUBOTARU
Veaceslav DRUfiÆ
Pavel BRÆILA
Mihai fiÆRUØ
Marc VERLAN
Igor SCERBINA
Alexandru TINEI
Lilia DRAGNEV/ Lucia MACARI
Lucia JUNCA
Alexandru ØCHIOPU
Simion ZAMØA
Elena KARACENfiEV
Øtefan RUSU
Constantin CIOBANU
Constantin SPANU
Irina GRABOVAN
Eleonora BARBAS
Vladimir BULAT

România
Lia PERJOVSCHI
Dan PERJOVSCHI
Eugen STÆNCULESCU
Adrian GUTA

Ukraina
Phil PERLOVSCHI

curator O.Esanu
variaflii în RE REimprima REincarna
REnumi REnaºte REnaºtere Remarca
Remonta REmedia
Measje de la Tzara – REflecflii în RE

În acest an expoziflia anualã a constituit o
întreagã serie de evenimente: douã
expoziflii de autor, o expoziflie de artã
textilã ºi design vestimentar (prima de
acest gen în Moldova), expoziflia propriu-
zisã a Centrului, prezentã în mai multe
spaflii.
Ideile care definesc concepflia acestor
evenimente sînt douã. Prima trimite la
atmosfera culturalã a începutului acestui
secol, care a generat apariflia miºcãrii
dadaiste, punct de plecare pentru mai
multe orientãri din arta contemporanã. A
doua idee de forflã este cea a obiectului
reciclat. Ce le uneºte? Îndemnul de a
recicla – obiecte, materiale si, în primul
rînd, idei, renunflînd la constrîngerile
ideologice ºi estetice, dupã exemplul
fondatorilor dadaismului.
O premierã absolutã pentru Chisinãu a
fost atelierul de video art TZARA
RERUM NOVARA, (22 septembrie - 2
octombrie), susflinut de Ron Sluik ºi
Reinier Kurpershoek (Olanda), care a
culminat cu un maraton de artã video în
noaptea de 4 octombrie. Publicului i s-a
oferit ocazia de a cunoaºte cele mai
reprezentative lucrãri realizate în Europa
de Est ºi de Vest. Acest spectacol ar fi
fost imposibil fãrã ajutorul acordat de
întreaga reflea de Centre Soros pentru
Arta Contemporanã - colegii noºtri ne-au
furnizat cele mai valoroase materiale din
arhivele centrelor lor.
Seria de evenimente a fost încheiatã de
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Olanda
Harry HEYINK
Kees de GROOT
Ronnie SLUIK
Maarten SPRENGER

Germania
Barbara BARSH
Werner KLOTZ
Thomas MUNZ

Franfla
Nicolas MENET

Rusia
Tatiana MOGHILEVSKAYA

SUA
Bradley ADAMS

Clubul CSAC

cheltuieli: $400.00

Proiectul se adreseazã artiºtilor, criticilor,
istoricienilor de artã, studenflilor
institufliilor de artã, mass-media,
funcflionarilor ministerelor ºi institufliilor
de domeniu etc.

Seminar CSAC “Arta sec. XX”

cheltuieli: $893.00

alocãri: $43.00

Prezentatori:
Pavel ªUªARÃ, critic de artã, (România)
Constantin PRUT, critic de artã, (România)

Granturi pentru artiºti

cheltuieli: $39,073.99

alocãri: $7,926.01

Cursuri de limbã englezã pentru plasticieni
(februarie), $1,700.00

Grant pentru expoziflie personalã, $998.00
Maria MARDARE

Grant de cãlãtorie (Simpozion, Muzeul
Internat de Masca, Binche, Belgia), $887.02

Constantin SPÂNU
Catalog de artã de autor, $1,986.00 (alocat)
Marian VERLAN

Expoziflie de artã plasticã (Muzeul de istorie),
$256.00
Iurie LASCEVSKI

Expoziflie personalã “PNEUMOFORIA”,
acfliunea “TREZVIA”, Galeria “Brâncuºi”,
$1,829.41
ªtefan RUSU

Grant de echipament, $2,700.00
UAP

Expoziflie de graficã “Partea cealaltã”,
$659.71
Simion ZAMªA

Expoziflie de graficã “Partea cealaltã”, $440.47
Elena KARACENTEV

Materiale pentru catalog “Arta fotograficã”,
$1,746.50
Valeriu KORCIMARI

Catalog de artã de autor, $3,000.00
Vasile RAfiÃ

Grant de cãlãtorie (Festival VIDEO
POZITIVE’ 97, Liverpool, MB), $1,089.29
Marin TUREA

Concurs “STUDIO’ 97”
Compartimente: picturã, graficã, sculpturã,
video/fotografie, arte media, obiect, arte
decorative, criticã, $486.56

Grant de cãlãtorie, Amsterdam (Participare cu
lucrare la proiectul Matria Europa), $402.39
Pavel BRÃILA

Catalog “Facultatea de Arte Plastice a
Institutului “I. Creanga” la 20 ani”,
grant de editare, $2,651.91
UPS “I.Creangã”
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Grant de cãlãtorie, Belgia ( Refleaua Europeanã
de Textile, Bruxelles), $827.00
Ludmila ªEVCENKO

Stagiu la Academia de Arte “I. Andreescu”,
Cluj- Napoca, $660.58
Anatol TOMOIANU

Expoziflia personalã, Satu Mare, România,
$329.85
Victor COBZAC

Expoziflia “Afiº teatral”, $504.13
Asociaflia “COLIZEUM”

Grant de cãlãtorie în grup, Kiev (Expoziflia de
artã contemporanã), $394.07
25 artiºti plastici

Mediateca pentru plasticieni “Multimedia
Development”, $2,622.57

Grant de cãlãtorie, Moscova (Documentare
pentru arhiva “Mihail Grecu”), $311.66
Ludmila TOMA

Grant de cãlãtorie, I Simpozion da Arte
Textile, Tbilisi, $523.98
Iurie BABA

Grant de cãlãtorie, Amsterdam, Participare cu
lucrare la “XXX Festival”, $438.05
Iurie CIUBOTARU

Grant de cãlãtorie, Amsterdam (Participare cu
lucrare la “XXX Festival”, $405.00
Øtefan SADOVNIKOV

Grant de cãlãtorie Amsterdam, “XXX
Festival”, $791.40
Silvia URSACHI

Grant de cãlãtorie (Expoziflie personalã, Paris),
$375.64
Ion SEVERIN

Grant (Expoziflie de arte textile “Reflecflii”,
Chiºinãu), $674.99
Lilia DRAGNEV

Grant (Expoziflie de arte textile “Reflecflii”,
Chiºinãu), $943.85
Iurie BABA

Grant (Expoziflie de arte textile “Reflecflii”,
Chiºinãu), $758.36
Ludmila ªEVCENKO

Grant (Expoziflie de arte textile “Reflecflii”,
Chiºinãu), $774.83
Elena PAVLOVSCHI

Expoziflie de arte textile “Reflecflii”
$14,3842.06

Grant de cãlãtorie în grup (vizita sãlilor de
expoziflii în Bucureºti), $361.65
Colegiul de Arte Plastice “A.
Plãmãdealã”

Cursuri de calculator pentru artiºti plastici
Grant de grup, $293.13

Catalog de artã “Rugina” (Sculptura artiºtilor
plastici din atelierele de la Sculeni)
Grant de editare, $3,400.00

Drobaha, Grant de cãlãtorie, Polonia (Tabãrã
de creaflie arta textilã, Wroklav), $69.71

Grant de echipament, $6,222.57
Catedra de graficã a IAM

Documentare

cheltuieli: $8,424.41

alocãri: $9,575.59

Programul prevede completarea arhivei
cu dosare de artist ale plasticienilor din
Moldova ºi are ca obiectiv stocarea ºi
rãspîndirea informafliei ce se referã la
competiflii, concursuri, expoziflii, bienale,
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programe educative ºi de calificare. Anul acesta au fost completate dosarele a ºase
artiºti din Moldova: Igor ªCERBINA, Iurie PLATON, Mircea PUªCAª, Mihai
fiÃRUª, Ghenadie TACIUC, Simion ZAMªA.
Centrul a stabilit legãturi de colaborare cu organizaflii de profil din strãinãtate,
completînd biblioteca cu materiale periodice, cataloage, video, audio despre
organizaflii de profil.

Buletin CSAC “ART- HOC” (Patru ediflii în 1997)

cheltuieli:4,583.43$

alocãri: 416.57$

Tabãra de creaflie în aer liber pentru artiºti plastici CarbonART, iunie 1997

(proiect regional al Centrelor Soros pentru Arta Contemporanã)

cheltuieli: $15,270.00

alocãri: $2,400.00

Dupã primul CarbonART desfãºurat la Sadova, Cãlãraºi, în vara lui 1996, în 1997 vine
al doilea CarbonART, de data aceasta internaflional, cu implicarea CSAC Bucureºti ºi
CSAC Odesa. CarbonART-97 s-a desfãºurat la Rãdenii Vechi, Ungheni, într-un parc
naflional.
Toate materialele tipãrite, referitoare la eveniment, începeau cu o definiflie a
elementului chimic carbon, extrasã din Enciclopedia Românã. Primul lucru ºi cel mai
important a fost tentativa de a sugera artiºtilor ideea utilizãrii directe a mediului
natural în proiectele lor. Deoarece carbonul este un compus de bazã în formarea
celorlalte elemente întîlnite în naturã, i-am conferit semnificaflia de sinonim al naturii.
Sub un alt aspect, nofliunea de carbonizare explicã o altã particularitate a taberei -
efemeritatea lucrãrilor realizate. Fiind executate sub cerul liber, ele rãmîn sã
supraviefluiascã numai în documente. Stilistica lucrãrilor prezentate a fost variatã - de
la elemente specifice culturii tehno pana la sculpturi din materialele cele mai
accesibile; ºi cu o tematicã nu mai puflin variatã - de la politicã la metafizicã.
Participanfli la tabãra de varã:
Moldova
Vasile RAfiÃ
Mark VERLAN
Iurie CIBOTARI
Igor ªCERBINA
Alexandru TINEI
Alexandru fiÃRANU
Mircea PUªCAªU
România
Simona TANÃSESCU
Ecaterina ORBULESCU
Cosmin PAULESCU
Maxim DUMITRAª
SUA
Thomas GEORGE
Ukraina
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Katchiuk GLEB
Phillip PERLOVSKY
Dulifan DMITRII
Proiectul s-a încheiat în decembrie 1997, cînd a fost editat catalogul cu materiale
ilustrative ºi recenzii despre edifliile 1996 ºi 1997 ale CarbonART.

Internet

cheltuieli: $5,742.21

alocari: $1,837.79

Utilizarea calculatorului, refleaua Internet sînt nu doar noi mijloace de studiu ºi
expresie artisticã, ci ºi noi modalitãfli de a mediatiza opera de artã. În cadrul
programului se intenflioneazã crearea unui Muzeu Virtual de Artã Contemporanã prin
efortul comun al artiºtilor din Moldova ºi Franfla. Pe lîngã intenflia de a promova arta
contemporanã moldoveneascã, programul este ca un atelier în cadrul cãruia artiºtii
tineri din Moldova vor învãfla sã utilizeze noile tehnologii în domeniul artelor plastice.
Colecflia Muzeului va confline materialul de arhivã acumulat de CSAC Chiºinãu.
Proiectul Muzeului se înscrie într-un program mai amplu de implementare a noilor
tehnologii în artele plastice, în cadrul cãruia Catedra de Graficã a IAM a beneficiat de
o donaflie de echipament oferitã de CSAC Chiºinãu. La ora actualã catedra dispune de
un laborator de calculatoare complet echipat.
În cadrul aceluiaºi program CSAC Chisinãu a organizat în perioada 7-15 octombrie
un prim atelier axat pe însuºirea bazelor utilizãrii calculatorului în artele plastice,
condus de un invitat din Franta, Nicolas MENET.

cheltuieli operaflionale în program: $34,547.18
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Editare de carte
cheltuieli: $49,751.00

alocãri: $80,234.00

În cadrul programului de editare de carte Fundaflia Soros Moldova urmãreºte realizarea a douã
obiective principale: sprijinirea editãrii cãrflilor care promoveazã gîndirea criticã ºi valorile societãflii
deschise ºi încurajarea dezvoltãrii unei industrii editoriale naflionale viabile, diverse ºi independente ca
una din componentele-cheie ale societãflii deschise.

Programul naflional

cheltuieli: $19,181.00

alocãri: $31,314.00

Programul naflional de editare de carte este orientat spre cãrfli din domeniul ºtiinflelor
sociale ºi umanistice: economie, drept, sociologie, istorie, filozofie, relaflii
internaflionale, ceea ce nu exclude ºi editarea unor importante studii, monografii,
culegeri de articole din alte domenii. Prioritãflile sunt determinate de necesitatea de a
sprijini editarea cãrflilor cu un real impact social în condifliile unei piefle mici ºi cu
potenflial de cumpãrare limitat. Finanflarea acordatã de Fundaflie face posibilã
reducerea preflului de vînzare a cãrflii pînã la unul accesibil cumpãrãtorului. Fundaflia
urmãreºte ºi scopul de a stimula activitatea editurilor, mai ales a celor private, optînd
pentru stabilirea unor relaflii de parteneriat în promovarea unei strategii eficiente de
editare ºi distribuire a cãrflii.
Mecanismul programului presupune o conlucrare a Fundafliei cu editura care îºi asumã
responsabilitatea pentru editarea ºi difuzarea cãrflii. Programul se desfãºoarã în baza
unui concurs deschis. În procesul luãrii deciziilor de finanflare comisia pentru editare
de carte estimeazã întreg lanflul pe care îl parcurge o carte - de la autori ºi editori, prin
edituri, distribuitori, librari, la consumatori. În 1997 Fundaflia Soros a finanflat (la 50
% din cheltuielile de editare) urmãtoarele titluri de carte:

Editura “ªtiinfla”
C.CIOBANU, Biserica Adormirii Maicii Domnului din Cãuºeni, 12 c.a., tiraj 1000 ex.
E.POSTICÃ, Rezistenfla anticomunistã din Basarabia, a.a. 1944-1950”, 15 c.a., tiraj
1500 ex.
C.GAINDRIC, Luarea deciziilor (metode ºi tehnologie), 9 c.a., tiraj 1000 ex.

Editura “Museum”
A.COSMESCU. Memorii ºi indice bibliografic, 15 c.a., tiraj 2000
S.TABAC, Basarabia în sec XIX-XX ºi heraldica ei, 16 c.a., tiraj 3000 ex.
A.EªANU, Chiºinãu. File de istorie, 15 c.a., tiraj 3000 ex.

Editura “Arc”
B.P.HAªDEU, Publicistica, 18 c.a., tiraj 1000 ex.
D. TUDORAN, Kakistocraflia, 35 c.a., tiraj 5000 ex.
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Editura “Cartier”
D. POªTARENCU, O istorie a Basarabiei în date, imagini ºi documente, 20 c.a., tiraj
3000 ex.

Editura ‘’Cartea Moldovei”
Vasile ANDRU, Terapia destinului, 24 c.a., tiraj 5000 ex.

Editura Uniunii Scriitorilor
Lucia PURICE, Pasãrea în alertã, volum 20 c.a., tiraj 2000 ex; Arca lui Noe, volum 21
c.a., tiraj 2000 ex.

Programul regional de traducere ºi editare de carte

cheltuieli: $6,359.00

alocãri: $40,920.00

(în colaborare cu Universitatea Europeanã Centralã ºi Centrul Regional de Editare)

Programul regional de traducere ºi editare de carte propune editurilor o listã din circa
300 de titluri de cãrfli clasice din occident în domeniul ºtiinflelor sociale ºi umaniste. În
baza unui concurs deschis Fundaflia acordã editurilor sprijin financiar în achiziflionarea
de copyright ºi pentru traducerea ºi editarea cãrflii. În anul 1997 a vãzut lumina
tiparului prima carte editatã în cadrul acestui program: E. J. HOBSBAWN. Natiuni ºi
naflionalism, tiraj 3000 ex. (editura “Arc”), finanflatã din bugetul 1996 al programului.

În anul 1997 au cîºtigat concursul:

Editura “Arc”
William McNEIL, The Rise of  the West, tiraj 3000 ex.
Ronald DWORKIN, Taking Rights Seriously, tiraj 2000 ex.

Editura “Cartier”
T. EGGERTSSON, Economic Behaviour and Institution, tiraj 2000 ex.

Editura “ªtiinfla”
S. HOFFMANN, Janus and Minerva: Essays…, tiraj 2000 ex.

Burse pentru autori

În scopul orientãrii editurilor spre producerea cãrflii de valoare, Fundaflia încearcã sã
stimuleze procesul de elaborare a unor cãrfli prin acordarea de burse pentru autori. În
1997 au fost acordate burse autorilor:

Gh.COJOCARU, Politica externã a Republicii Moldova,1990-1998
I.ªIªCANU, Republica Moldova: de la totalitarism spre o societate democraticã,
1990-1998
T.STÃVILÃ, Arta modernã din Basarabia, 1870-1940. Premise, constituire, biografii
I.HÎNCU ºi Gh.POSTICÃ, Orheiul vechi - vatrã de istorie ºi civilizaflie
Gh. POSTOLACHE, Lyfeguard sau entomologia sacrului
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Editurile (“Cartier”, “ªtiinfla”, Complexul Editorial “Civitas”), care au înaintat
respectivele proiecte de carte, ºi-au asumat responsabilitatea pentru finalizarea lor
(elaborarea cãrflilor ºi producerea tirajului).

Dezvoltarea profesionalã a editorilor

cheltuieli: $24,211.05

alocãri: $8,000.00

Scopul programului este acumularea experienflei privind aspectele moderne ale
activitãflii editoriale, în special a celor legate de piafla internaflionalã de carte, precum ºi
promovarea editurilor din Moldova pe piafla internaflionalã de carte ºi stimularea unei
industrii editoriale viabile, diverse ºi independente ca una din componentele-cheie ale
societãflii deschise. În anul 1997 Fundaflia a susflinut participarea editorilor din
Moldova (reprezentanfli ai editurilor “Cartier”, “Cartea Moldovei”, Editura Uniunii
Scriitorilor, “Prut Internaflional”, “Tehnica”, “Museum”, “Arc”) cu standuri comune
de carte la tîrgurile ºi saloanele internaflionale de carte de la Paris (11-18 martie 1997),
Budapesta (25-27 aprilie 1997), Frankfurt (15-20 octombrie 1997).



Fundafl ia  Soros  Moldova

132

Senatul Fundafliei Soros Moldova 1997

Lorina BÃLTEANU
Oazu NANTOI
Alexander MURAVSCHI
Vasile NEDELCIUC
Arcadie BARBÃROØIE
Iurie LEANCÃ
Aureliu BUSUIOC
Tudor PANfiÎRU

Juriul Culturã ºi Artã, Editare de Carte, Mass Media

Svetlana BIVOL
Emilian GALAICU-PÃUN
Constantin CHEIANU
Claudia CRÃCIUN
Constantin MARIN
Valeriu VASILICÃ
Tudor IAØCENCO
Ilie LUPAN
Serafim SAKA

Juriul Drept, Economie, Societate Civilã, Medicinã, Administraflie Publicã

Pavel COJOCARU
Svetlana ICHIZLI
Victor MOROZ
Victor POPA
Victor VOVC
Ion MOLDOVANU
Valeriu ZUBCO
Mihai BURUIANÃ
Victor SURUCEANU

Juriul Programe Educaflie

Grigore BELOSTECINIC
Sofia BOLDURATU
Nicolae MISAIL
ªtefan TIRON
Ludmila STEPAN
Anatol GRIMALSCHI
Vasile GÎRNEfi
Ion PARASCA
Aurelia POSPAI
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Juriul Centrului SOROS pentru Artã Contemporanã (CSAC)

Eleonora BARBAS
Vladimir BULAT
Constantin CIOBANU
Constantin SPÂNU
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Colaboratorii Fundafliei Soros Moldova

Lorina BÃLTEANU Preºedinte
Victor URSU Director Executiv
Varvara COLIBABÃ Director Programe
Dona ªCOLA Director Programe
Sergiu BOTEZATU Director Financiar

Mariana ALECSANDRI Biblioteci
Vitalie BORDENIUC Internet, ComSoros
Ana COREfiCHI HESP, Est- Est
Corina COTOROBAI Arte vizuale
Steliana HANGANU Mass -media
Iulia IGNATIUC coordonator oficiul Bãlfli
Liliana IVANOVICI Director program “MOE”
Dmitrii MAXIMENCO Medicinã
Emilia MIHAILOV Educaflie pentru Sãnãtate
Victoria MIRON Artã, Culturã, Editare de carte
Victor MUNTEANU Drept
Iulia MOLDOVEANU Programe de Limba Englezã
Igor NEDERA Societate civilã
Igor PÃDURE Reforma economicã
Octavian RÃZLOG Dependenfla de droguri ºi alcool

Liuba COTOROBAI casier
Violeta FRUNZE asistent administrativ
Vasile GÎRLEA administrator
Karine HACIATUROV recepflionistã
Angela MUØET recepflionistã
Elena VACARCIUC contabil-ºef
Elena VITIUC contabil

Centrul Soros pentru Arta Contemporanã

Octavian EØANU
Dan SPÃTARU
Olga RUSU

Dezbateri

Liliana CÃLMÃfiUI
Adrian CATAN
Silviu ªTEFÎRfiÃ
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Colegiul Invizibil

Ion CULEAC
Eleonora GROZAVU-DUPOUY
Veaceslav GHIfiIU

Pas cu Pas

Cornelia CINCILEI
Svetlana ªOIMARU
Svetlana SEMIONOV
Valentina LUNGU
Olga OLEVSCHI

Programul Modernizarea Învæflæmîntului Umanist
Centrul Pro-Didactica

Mariana KIRIAKOV
Nelli MITCHEVICI
Viorica GORAØ
Lilia STÎRCEA
Silvia BARBAROV
Violeta DUMITRAØCU
Renata CHITOROAGÃ
Victor EFRIM
Nicu CREfiU
Marin BÃLÃNUfiÃ
Viorica BEJENARU
Ecaterina RUDAKOV

CONTACT

Aliona NICULIfiÃ
Igor GROSU
Eugen MASLOV
Raisa GUfiU
Veacelav SCAFARU
Oleg EFRIM
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Lista de abrevieri

MOE Modernizarea Învæflæmîntului Umanist
USM Universitatea de Stat din Moldova
UST Universitatea de Stat din Tiraspol
USC Universitatea de Stat din Comrat
USB Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bãlfli
IAM Institutul de Stat al Artelor din Moldova
UPS “I.Creangã”  Universitatea Pedagogicã de Stat “I. Creangã”
UAM Universitatea Agrarã de Stat din Moldova
UMF Universitatea de Medicinã ºi Farmacie “N.Testemiflanu”
ASEM Academia de Studii Economice din Moldova
UCC Universitatea Cooperatist Comercialã din Moldova
ULIM Universitatea Liberã Internaflionalã din Moldova
USU Universitatea de Studii Umanistice
UTM Universitatea Tehnicã a Moldovei
AAPM Academia de Studii în domeniul Administrafliei Publice
AP “ªtefan cel Mare” Academia de Poliflie “ªtefan cel Mare”
AM Academia de Muzicã “G.Muzicescu”
ASM Academia de ªtiinfle din Moldova


