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Anul 1999 a fost un an de cotiturã pentru Fundaflie.
Aceasta se datoreazæ atît schimbãrilor radicale ce au loc în refleaua
globalã a Fundafliilor Soros, schimbãri dictate de evoluflia evenimentelor în
diferite pãrfli ale lumii, de conºtientizarea rolului ºi locului Fundafliilor în
dezvoltarea socialã, cît ºi evolufliei societãflii moldovene.
În lumina acestor evenimente Fundaflia Soros Moldova a trebuit sã-ºi
regîndeascã strategia, sã-ºi reformuleze scopurile ºi obiectivele, sã-ºi
traseze noi direcflii de acfliune pentru urmãtorii cîfliva ani.
Desigur, misiunea Fundafliei ramîne a fi contribuflia la promovarea valorilor societãflii deschise în flarã, adicã a unei societãfli în care nimeni nu
este în posesia adevãrului în ultimæ instanflã, în care fiecare are drept ca
opinia proprie sã-i fie auzitã, sã-i fie ascultatã, sã se flinã cont de ea. Acest
drept însã trebuie asigurat prin dezvoltarea institufliilor democratice respective, prin educarea unei noi mentalitãfli, a unei gîndiri critice.
Am considerat cã pentru perioada ce urmeazã este important sã ne orientãm activitãflile spre urmætoarele domenii prioritare: educaflie, drept ºi
justiflie,

reforma

administrafliei

publice,

dezvoltare

economicã.

Ireversibilitatea reformelor în aceste domenii, credem noi, ar putea asigura
ºi ireversibilitatea reformelor democratice în flarã. Vom continua sã fim
activi în domeniile în care Fundaflia a susflinut fructuos un ºir de proiecte
importante.
Un alt aspect al activitãflii Fundafliei în acest an, asupra cãruia aº vrea
sã stãrui, este calitatea proiectelor, eficienfla lor. Probabil, cuvîntul cel mai
des folosit la ºedinflele juriilor ºi Senatului a fost cuvîntul „problemã“: ce
problemã sã rezolve proiectul propus spre finanflare? cum contribuie la atingerea scopurilor ºi obiectivelor Fundafliei? care este impactul asupra procesului de edificare a societãflii deschise in flarã? - acestea au fost principalele
întrebãri la care juriile ºi Senatul încercau sã gãseascã rãspunsul, analizînd proiectele propuse. Acelaºi cuvînt a constituit øi esenfla criteriului de
bazã pentru evaluarea proiectelor.
Aº vrea sã menflionez în final activitatea personalului, a juriilor ºi a
Senatului, cãrora le aduc sincere mulflumiri pentru eforturile depuse.

Arcadie Barbãroºie
Preºedintele Senatului
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HESP

Scopul programului este sprijinirea continuã a
reformei sistemului de învãflãmînt superior prin redimensionarea cadrului didactic ºi cultural contemporan,
reorganizarea institufliilor de învãflãmînt superior prin
susflinerea modelelor diverse de interacfliune dintre stat
ºi sectorul privat din învãflãmînt; sprijinire a inifliativelor din cadrul comunitãflii academice în vederea integrãrii în sistemul relafliilor de piaflã.
Prioritãflile programului au fost urmãtoarele:
– Stimularea eforturilor de reformare conceptualã
în învãflãmînt
– Inovaflii curriculare (crearea de noi programe
alternative, etc)
– Programe de implementare a noilor tehnologii de
predare/învãflare
– Instituflii inovatoare (crearea de facultãfli-pilot,
catedre-pilot,etc)
– Reforma instituflionalã de predare/învãflare
– Programe de perfecflionare a cadrelor ºi de
pregãtire a managerilor în învãflãmîntul superior
Strategia programului a fost elaboratã de Consiliul
de Experfli ºi include cîteva direcflii de activitate, descrise în programele ce urmeazã.

Georg SIMEL „Sociologia“ (traducere în limba românã ),
$ 4 000
Lucrãrile au fost editate în tiraj de 500 ex. Cãrflile
editate au fost distribuite bibliotecilor universitare prin
intermediul Fundafliei Cãrflii.
Au fost oferite granturi ($ 600) pentru elaborãri de
manuale ºi materiale didactice universitare:
Constantin EfiCO ºi grup de autori, „Economica
ocrotirii sãnãtãflii“
Ion ªIªCANU, „Istoria românilor – epoca contemporanã“
Stelian MANIC, Virgiliu BÂRLÃDEANU, „Istoria economiei naflionale“
Ion fiÂGULEA, „Tehnologia educafliei artistice plastice“
Marian JALENCU, „Managementul antreprenoriatului“
Valeriu ºi Natalia ZBÂRCIOG, „Microeconomie“
Valeriu DULGHERU ºi grup de autori, „Creativitate:
necesitate, problematicã, practicã“
Maia ROBU, Rodica MOCAN, „Bazele artelor plastice cu elemente de modelare artisticã“
Petru BUTUC, „Teze ºi antiteze la predarea sintaxei“
Carolina PLATON, „Serviciul psihologic ºcolar“
Demir DRAGNEV, Ion VARTA, „Istoria modernã a
românilor“
Cãrflile selectate în urma concursului din anul 1998
au fost editate pe parcursul anului 1999.
Total cheltuieli program:

$ 28 218

Editare de manuale ºi materiale didactice
Programul a facilitat editarea materialelor didactice
pentru institufliile superioare de învãflãmînt superior
(lucrãri originale ale autorilor din Moldova din domeniul ºtiinflelor socio-umane), pentru a depãºi penuria
existentã ºi a cultiva calitãflile profesionale ale autorilor
locali.
În cadrul programului au fost editate manuale ºi
materiale didactice pentru învãflãmîntul universitar:
Chiril SOROCEAN, „Marketingul – baza businessului“,
$ 2 400
Varvara BUZILÃ, „Pãinea – aliment ºi simbol“,
$ 3 850
Simion TOMA ºi grup de autori, „Fiziologia plantelor de culturã“ (4 volume),
$ 5 820
Valentina OLÃRESCU, „Reflinere în dezvoltarea psihicã“ – suport de curs: teorie-practicã-terapie,
$ 600
Aurelia RACU, „Dezvoltarea învãflãmîntului special
în Moldova: istorie ºi actualitate“,
$ 1 500

Burse HESP pentru doctoranzi
Au fost oferite pe bazã de concurs burse pentru
sprijinirea proiectelor de investigaflie ale doctoranzilor
în domeniul ºtiinflelor socio-umane (cheltuieli legate de
activitatea de cercetare ºi documentare la diverse centre
universitare ºi de cercetare ºtiinflificã din flarã ºi de
peste hotare), facilitîndu-se astfel elaborarea tezei de
doctorat.
Burse gradul II
($ 750)
Ina MORARU
Pavel MORARU
Vitalie BÂRCÃ
Veronica BUDECI
Iolanta DÃNILÃ
Burse gradul III
Rodica VÂHOVANEfi
Angela TOMA
Vitalie POPA
Victor MOCANU
Igor CODREANU
Georgeta FONDOS
Lolita ZAGAEVSCHI

($ 500)
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Viorel BOLDUMA
Ina CELAC
Victor GOJINEVSCHI
Lorina PÂSLARI
Ana LIPSIUC
Total cheltuieli program:

Marina CHIRIAC, lector la facultatea de Drept,
USM,
$ 1 223

$ 9 535

Stagii ºi vizite ale profesorilor universitari
Programul faciliteazã contactele dintre institufliile
de învãflãmînt din Moldova ºi cele de peste hotare, stabilirea relafliilor de colaborare, schimbul informaflional
în cadrul comunitãflii academice. Asistenflã a fost acordatã atît lectorilor universitari, invitafli pentru un stagiu la un centru universitar din strãinãtate sau în scop
de cercetare în arhive ºi biblioteci (modernizare ºi elaborare de cursuri, noi tehnologii de predare), cît ºi profesorilor din strãinãtate invitafli în Moldova, personalitãfli
marcante, cunoscute în cercurile academice din domeniul profesat.
Stagii
Participare la seminarul-trening „Psihosinteza, psihoterapia transpersonalã, direcflii principale în psihoterapie“,8 ianuarie – 5 februarie 1999, Moscova,
Valentina OLÃRESCU, lector superior, catedra de
Psihologie, UPSC,
$ 668
Stagiu în domeniul modernizãrii manualelor ºi a
programelor ºcolare la istorie, 18 ianuarie – 18 februarie 1999, Institutul Georg Stober, Germania
Gheorghe GONfiA, ºef catedrã Istoria Românilor,
UPSC,
$ 530
Stagiu în domeniul modernizãrii manualelor ºi a
programelor ºcolare la istorie, 18 ianuarie – 18 februarie 1999, Institutul Georg Stober, Germania
Nina PETRENCO, conferenfliar, catedra Istoria
Românilor,
$ 530
Stagiu la Biblioteca Armstrong Browning, 20 octombrie – 30 noiembrie 1999, Texas, USA,
Dmitrii USENKO, lector, catedra Limbã ºi Literaturã
englezã, ULIM,
$ 900
Seminarul „Writing and Adapting School
Textbooks for National Use“, 4-17 octombrie 1999
Lara ALADIN, ºef catedrã Limba Englezã, USB,
$ 100
Ana MUNTEAN, lector asistent, catedra Filologie
Englezã, USB,
$ 100
Sesiune de studiu în domeniul drepturilor omului,
Institutul Internaflional al Drepturilor Omului, 5-30
iulie 1999, Strasbourg,

Stagiu la Universitatea din Sofia, Bulgaria, 15 iunie – 15 august 1999
Elena RAfiEEVA, lector de limbã ºi literaturã bulgarã, UPSC,
$ 700
Stagiu Tehnic Internaflional de Arhivisticã, aprilie –
iulie 1999, Paris, Franfla,
Silviu TABAC, lector superior, catedra Istoria Românilor, USM,
$ 822
Stagiu la ªcoala Superioarã de Jurnalism Lille ºi la
Biblioteca Francois Mitterand, 27 mai – 27 iunie 1999,
Paris, Franfla,
Constantin MARIN, decan al facultãflii Jurnalism ºi
ªtiinfle ale Comunicãrii, USM,
$ 2 000
Stagiu la Universitatea „Al.I. Cuza“ la catedra Literatura Comparatã ºi Esteticã, 15 mai – 30 iunie 1999, Iaºi,
Loretta HANDRABURA, lector asistent la catedra
Literaturã românã ºi comparatã, UPSC,
$ 532
Stagiu „Dialectologie ºi geografie lingvisticã francezã“, 1iunie – 1 iulie 1999, Dijon, Franfla,
Petru ROªCA, conferenfliar la catedra Limbã ºi Literaturã Francezã, ULIM,
$ 1 300
Stagiere la Universitatea Liberã din Bruxelles, 3
mai – 2 iunie 1999, Belgia,
Alexandru PERJARU, lector superior la catedra de
Arheologie ºi Istorie Anticã, USM,
$ 1 128
Seminar informativ în domeniul metodologiei de
predare a limbii germane, 15-21 august 1999, Berlin,
Irina COTENCO, lector stagiar, catedra Filologie germanã, USB,
$ 250
Stagiu la Institutul de Istorie a Culturii Materiale,
21-26 aprilie 1999, St.Petersburg,
Mark TKACIUK, lector la ªcoala Superioarã de Antropologie, cercetãtor la Institutul de Arheologie ºi Istorie Veche al Academiei de ªtiinfle din Moldova,
$ 90
Congresul VII al Asociafliei Internaflionale de Studii
Semiotice „Procesul semnelor în sistemele complexe“,
4-17 octombrie 1999, Dresda,
Silvia HARNÃU, lector superior, catedra Marketing,
ASEM,
$ 294
Stagiu de perfecflionare la Universitatea din Sofia,
1 octombrie – 31 noiembrie 1999
Lilia HANGANU, lector, catedra Limba românã pentru alolingvi, UPSC,
$ 720
Stagiu la ºcoala din Saffron Walden, Cambridge, 1-
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14 august 1999, Marea Britanie,
Adela GUfiU, lector stagiar, catedra Teoria ºi practica traducerii, USM,
$ 620
Stagiu de perfecflionare la ªcoala de Arte Aplicate,
anul de studii 1999-2000, Franfla,
Constantin SPÎNU, decan la facultatea Industrie
Uºoarã, UTM,
$ 394
Seminar în domeniul Politicii Industriale, HeriotWatt University, 3-24 ianuarie 2000, Edinburgh,
Anatolie CARAGANCIU, ºef catedra Bãnci ºi Burse
de Valori, ASEM,
$ 1 200
Stagiu la Universitatea „Al.I.Cuza“, 15-30 ianuarie
2000, Iaºi, România,
Marcel SUVEICÃ, doctor în istorie, catedra de Istorie
Universalã ºi Relaflii Internaflionale, ULIM,
$ 265
Stagiu la Universitatea „Al.I.Cuza“, 1-15 martie
2000, Iaºi, România,
Svetlana SUVEICÃ, doctor în istorie, catedra de
Istorie Universalã, USM,
$ 265
Profesori invitafli
Organizarea atelierului „Discursul poetic ºi psihanaliza“ pentru studenflii ºi lectorii facultãflilor de psihologie
a universitãflilor din Moldova, 29 iunie – 6 iulie 1999
Profesor invitat Dr. Radu fiURCANU, psihanalist,
Ecole de la Cause Freudienne, Champ des Forums
Locaniens, Departement de psychanalyse, Paris 8
Director de proiect Luminifla fiÎGÎRLAª, preºedinte
al Asociafliei de Psihanalizã a Culturii
Bugetul proiectului
$ 2 500
Organizarea ºi desfãºurarea simpozionului „Prevenflia, corecflia ºi recuperarea tulburãrilor, activitãfli de
învãflare condiflionate de dereglãrile de limbaj (dyslexie,
dysgraphie, dyscalculie) pentru pedagogi preºcolari,
logopezi, defectologi, psihologi, cadre didactice, cercetãtori ºtiinflifici, doctoranzi, 20-23 aprilie 1999
Experfli invitafli: psihologi-defectologi din Ungaria:
Ildico MEIXNER, Ester DAMO, Kãtãlin ODOROJAN
Director de proiect Domnica GÎNU, cercetãtor la
Institutul de ªtiinfle Pedagogice ºi Psihologice
Bugetul proiectului
$ 1 082
Seminar „Actualitatea filosofiei: aspecte teoretice ºi
practice“ pentru studenflii ºi profesorii facultãflii de
Filosofie ºi Psihologie a USM, 12-14 mai 1999
Invitafli: cadre didactice universitare de la Universitatea „Al.I.Cuza“ din Iaºi, Institutul de Studii Europene
din Iaºi, Institutul de Inventicã din Iaºi
Director de proiect Vasile fiAPOC, ºeful catedrei Filosofie, USM
Bugetul proiectului
$ 430

Cheltuieli de program:
Administrarea programului:
Total cheltuieli program:

$ 18 643
$ 101
$ 18 744

Inifliative studenfleºti
Scopul programului este de a sprijini inifliativele
extra-curriculare ale studenflilor, astfel acordîndu-li-se o
atenflie deosebitã ca forflã capabilã de a promova schimbãri în societate, prin capacitatea lor de deschidere spre
tot ce este inovator în domeniul social ºi intelectual. Au
fost sprijinite proiecte de cercetare, legate de obiectele de
studiu, organizarea de seminare ºi conferinfle studenfleºti, ºcoli de varã, expediflii de cercetare ºi documentare, schimb de studenfli, diverse forme de colaborare ºi
cooperare dintre institufliile din Moldova ºi de peste
hotare. Au fost sprijinite, de asemenea, proiecte privind
viafla socialã a studenflilor, activitatea lor în cercurile
ºtiinflifice ºi pe interese; s-a acordat sprijin financiar
asociafliilor studenfleºti în vederea organizãrii de cercuri,
cluburi, tabere, reuniuni formale ºi informale, axate pe
activitatea socialã ºi intelectualã a studenflilor.
În anul 1999 s-au desfãºurat douã concursuri în
urma cãrora au fost selectate cele mai bune 26 proiecte:
ªcoala de varã „Dezvoltarea creativitãflii la
studenfli“,
Director de proiect Ruslan BELOUSOV, anul IV, filosofie, USM
Bugetul proiectului
$ 1 000
Psihodiagnosticul proiectiv, UPSC,
Director de proiect Veronica PEEV an.III, psihologie
Bugetul proiectului
$ 1 000
Studenflii pentru naturã, USM, an.IV, biologie.
Director de proiect Andrei NOVAC.
Bugetul proiectului
$ 1 500
Creºterea profesionalã a tinerilor psihologi, UPSC,
an.III, psihologie ºi pedagogie.
Director de proiect Lilia NACU.
Bugetul proiectului
$ 300
Vest-Est: tangenfle etnoculturale, USM, an.IV, istorie.
Director de proiect Andrei NICIC.
Bugetul proiectului
$ 300
Expediflia ecologicã pe rîul Rãut, UST (cu sediu la
Chiºinãu).
Director de proiect Ionel GONfiA an.III, geografie
Bugetul proiectului
$ 500
Copii abandonafli – copii mult prea devreme ninºi,
ULIM, an.II, limbi strãine.
Director de proiect Lilia CALANCEA.
Bugetul proiectului
$ 300
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Arttetapia-metodã psihoterapeuticã eficientã, UPSC,
an.IV, psihologie ºi psihopedagogie reabilitarã.
Director de proiect Lilia RÃILEANU.
Bugetul proiectului
$ 270
Demistificarea sau remistificarea istoriei. Dezbateri
naflionale, UPSC, an.III, istorie ºi etnopedagogie.
Director de proiect Victor MÂRZA.
Bugetul proiectului
$ 600
Sondaj sociologic în problema consumului de droguri
printre studenflii de la ULIM, ULIM, an.III, limbi moderne.
Director de proiect Luciano POPA.
Bugetul proiectului
$ 1 000
Formarea profesionalã, USM, an.IV, filosofie ºi psihologie.
Director de proiect Angela POPA.
Bugetul proiectului
$ 500
Practica arheologicã ºi muzeograficã în Germania,
USM.
Director de proiect Alexandru POPA.
Bugetul proiectului
$ 1 080
ªcoala de varã „Psihologia actorului“, Universitatea de Stat a Artelor, an.II, arte dramatice.
Director de proiect Natalia LUNGU.
Bugetul proiectului
$ 550
Conferinflæ studenfleascã teoretico-aplicativã. Tendinflele modei la sfîrºitul mileniului doi. UTM, an.III,
industria uºoarã.
Director de proiect Doina IEPURAª.
Bugetul proiectului
$ 300
Reflecflie asupra politicii de investiflii în Republica
Moldova, ULIM, an.IV, ºtiinfle economice.
Director de proiect Renata COSTIªANU.
Bugetul proiectului
$ 300
Cercetare ºtiinflificã în domeniul businessului mic,
ASEM, an.II, management.
Director de proiect Grigore PETRENCO.
Bugetul proiectului
$ 300
Activitatea studenfleascã în zonele rurale, USM,
an.III, drept ecologic.
Director de proiect Valentin BUTNARU.
Bugetul proiectului
$ 500
Culturã ºi civilizaflie în Europa de Sud-Est, UPSC,
an.III, istorie ºi etnopedagogie.
Director de proiect Nicolae CHIRILÃ.
Bugetul proiectului
$ 600
Conferinfla ºtiinflificã „Tineret în economia concu-

renflialã“, UCCM, an.IV, relaflii economice internaflionale.
Director de proiect Serghei GULCEAC.
Bugetul proiectului
$ 300
Intensificarea cooperãrii între studenfli ºi grupele de
tineret ale scouflilor, USM, an.III, ecologie.
Director de proiect Dorin CIBOTARU.
Bugetul proiectului
$ 300
ªcoala de varã „Orheiul Vechi“, ULIM, an.II, istorie
ºi relaflii internaflionale.
Director de proiect Ala CREfiU.
Bugetul proiectului
$ 1 000
Colocviu de comunicãri literare „Universitas – Nichita Stãnescu“, Universitatea de Stat „A. Russo“
(Bãlfli), an.III, limbi ºi literaturi strãine.
Director de proiect Iraida STARAªCIUC.
Bugetul proiectului
$ 300
Instruirea studenflilor ºi elevilor în domeniul
educafliei ecologice pentru protecflia mediului ambiant,
USM, doctor în chimie, conferenfliar.
Director de proiect Maria GONfiA.
Bugetul proiectului
$ 1 966
Expediflie de documentare ºi cercetare Valea Vornicului – între legendã ºi istorie. Un trecut pentru
viitorul nostru, UPSC, an.V, istorie ºi etnopedagogie.
Director de proiect Marcela POPESCU.
Bugetul proiectului
$ 500
Organizarea conferinflei ºi asigurarea ei cu mijloace
publice, USM, an. III, drept ecologic.
Director de proiect Ludmila NAGRUDNÎI.
Bugetul proiectului
$ 300
Laborator ºtiinflific studenflesc de istorie comparatã,
USM, an.II, istorie.
Director de proiect Igor ZAPOROJAN.
Bugetul proiectului
$ 300
Administrarea programului:
Total cheltuieli program:

$ 181
$ 16 047

Sprijinirea cadrelor didactice tinere
Scopul acestui program a fost de a încuraja procesul de reînnoire a cadrelor didactice ºi de a atrage
absolvenflii institufliilor de învãflãmînt superior în activitatea didacticã universitarã. Suportul oferit în cadrul
programului împiedicã într-o mare mãsurã deficienfla
de cadre tinere din învãflãmîntul superior. Granturile sau acordat pe bazã de concurs, care a fost deschis pentru specializãrile pedagogice, filosofie, sociologie, arte
ºi ºtiinfle exacte.
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În rezultatul concursului au fost acordate 22 granturi în valoare de $ 400.
USM
Ala CIORICI, lector, catedra Pedagogie ºi Psihologie,
$ 400
Igor CIALENCO, lector, catedra Analiza matematicã,
$ 400
Iurie CÃRÃUª, lector, catedra Informaticã,

$ 400

Igor CAªU, lector, catedra Istoria Universalã Contemporanã,
$ 400

ticã,

Serghei CORSAC, lector, catedra Analiza matema$ 400

Andrei RUSU, lector superior, catedra Matematica
în economie,
$ 400
UST
Valeriu BORDAN, lector superior, catedra Algebrã
Superioarã,
$ 400
ASEM
Rodica DUB, lector, catedra Management social,
$ 400
URUM
Igor BERCU, lector, catedra Informaticã Economicã,
$ 400
Administrarea programului:
Total cheltuieli program:

$ 642
$ 9 442

Ion GUMENÂI, lector, catedra Istoria Culturii ºi
Religiilor,
$ 400
Oxana ISAC, lector, catedra Sociologie ºi Istoria
filosofiei,
$ 400
Liliana LAUR, lector stagiar, catedra Relaflii internaflionale,
$ 400
Diana POSTU, lector, catedra Pedagogie ºi Psihologie,
$ 400
UTM
Andrei CHICIUC, lector superior, catedra Electromecanicã,
$ 400
Ana COSTAª, lector asistent, catedra Matematicã
superioarã -1,
$ 400

Participarea studenflilor la ºcoli ºi universitãfli de varã internaflionale
Programul a urmãrit implicarea tinerilor în procesul de democratizare al societãflii, facilitarea integrãrii
lor în mediul academic internaflional, în problemele importante ale civilizafliei contemporane. Programul s-a
adresat studenflilor din institufliile superioare de învãflãmînt, care au fost invitafli sã participe la ªcolile sau la
Universitãflile de Varã internaflionale în domeniul ºtiinflelor socio-umane, organizate peste hotare.
Participarea la conferinfla internaflionalã „Extinderea ºi aprofundarea Uniunii Europene“, organizatã
de CIFE, Marly-le-Roi, 22-27 martie 1999.
Beneficiar Viorel ALBU
$ 377

Elena RUSU, lector asistent, catedra Matematicã
superioarã -1
$ 400

Participarea la conferinfla studenfleascã „Celebrarea
Diversitãflii“, 7-16 mai 1999, Germania.
Beneficiar Nadejda HRIPTIEVSCHI
$ 500

USB
Adrian CIUBOTARU, lector stagiar, catedra Limba
ºi Literatura românã,
$ 400

Participarea la ºcoala de varã internaflionalã din
Plzen, 12-30 iulie 1999, Cehia.
Beneficiar Eugenia CERBA
$ 505

Lucian JITARU, lector asistent, catedra Limba
românã,
$ 400

Participarea la universitatea de varã „Democracy
and Diversity“, 11-31 iulie 1999, Cracow, Polonia. Beneficiar Iulian ROBU
$ 1 350

Adelina ªTEFÂRfiÃ, lector asistent, catedra Teorie
ºi Dirijat,
$ 400

Cheltuieli administrative în program:
Total cheltuieli program:

$ 103
$ 2 835

Alexandru MARIfi, lector asistent, catedra Drept,
$ 400
ULIM
Ludmila COJOCARU, lector, catedra Istoria Românilor,
$ 400
Marin DOLINfiÃ, lector, catedra ªtiinfle umanistice,
$ 400

Organizarea ºcolilor de varã internaflionale în domeniul ºtiinflelor socio-umane
ªcoala de varã „Noua Europã“, 20 august 1999 –
10 septembrie 1999, Chiºinãu,
Scopul – evaluarea posibilitãflilor de a deveni mem-
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bru al Uniunii Europene, acordarea de sprijin tinerilor
profesori universitari, cît ºi viitorilor profesori implicafli
în procesul de elaborare a programelor ºi cursurilor ce flin
de integrarea europeanã în universitãflile din flãrile lor.
Director de proiect Romanifla BERGHIA, director la
Centrul European din Republica Moldova.
Proiectul a fost cofinanflat de Programul HESP
Internaflional a OSI Budapesta
Bugetul proiectului:
$ 30 620
Contribuflia Fundafliei Soros:

$ 5 805

Modernizarea curriculumului universitar
Programul a sprijinit inifliativele profesorilor universitari, a cercetãtorilor ºi a experflilor individuali de a
elabora programe analitice în domeniile ºtiinflelor socioumane.
Au fost oferite granturi ($ 250) urmãtoarelor persoane:
Grigore fiAPU, Psihologia persoanei, ULIM
Ion NEGURÃ, Rodica VÂHOVANEfi, Psihologia învãflãrii adulflilor, UPSM
Tatiana CARTALEANU, Olga COSOVAN, UPSM,
Alvina GROSU, USM, Lecturã ºi scriere pentru dezvoltarea gîndirii critice
Rodica SOLOVEI, USM, Istoria Transnistriei (19411944) – probleme social-economice, culturale ºi administrative
Mihai GROSU, UPS, Economia politicã
Valentina OLÃRESCU, UPSM, Psihoneurologia
Iurie MÃLAI, UPS, Stresul psihic
Varvara BUZILÃ, Universitatea de Stat a Artelor,
Etnologie semioticã
Vasile ZAGORSCHI, Universitatea de Stat a Artelor,
Introducere în tehnologia componisticã modernã
Veronica PÃCURARU, UPS, Semanticã ºi lexicografie
Al. POPA, USM, Moneda românã în Basarabia
Rodica MOCANU, Maia ROBU, UPSC, Baza artelor
plastice ºi a construirii artistice cu metoda predãrii
obiectelor în institufliile preºcolare
Alexandru BURLACU, Iulian CIOCAN, UPSM, Teoria
literaturii
Cheltuieli administrative în program:
Total cheltuieli program:

$ 1 551
$ 4 801

Reforma învãflãmîntului superior
Acest program a urmãrit sprijinirea proiectelor de
cercetare în domeniul reformei învãflãmîntului superior
prin încurajarea inifliativelor venite atît din partea unui
grup de profesori universitari sau cercetãtori, cît ºi din
partea unor experfli individuali în domeniul vizat, care
sã faciliteze acest proces de renovare ºi care sã sprijine

schimbãri de importanflã deosebitã pentru dezvoltarea
institufliilor de învãflãmînt superior. Proiectele de cercetare selectate în cadrul acestui program urmeazã a fi
prezentate la Seminarul „Strategii de reformare conceptualã a învãflãmîntului superior din Moldova: sistemul
de credite – pro ºi contra“, care se va desfãºura la 1011 aprilie 2000. În cadrul Seminarului vor fi puse în
discuflie rezultatele cercetãrii ºi luate în dezbatere
modalitãflile de implementare a reformei în învãflãmîntul superior.
În cadrul programului au fost oferite granturi pentru proiectele de cercetare, selectate în bazã de concurs.
„Integrarea strategiilor ºi metodologiilor avansate
în curriculum“, Dr. Roza DUMBRÃVEANU, USM, $ 800
„Teoria ºi metodologia proiectãrii curriculum-ului
universitar în contextul reformei învãflãmîntului în
Republica Moldova“, Dr. Vasile PANICO, Dr. Vladimir
GUfiU, UST,
$ 800
„Aplicarea instruirii asistate de calculator electronic
în institufliile de învãflãmînt superior din Republica
Moldova“, Dr.Tudor BOUNEGRU, USM,
$ 800
„Tehnicile de lecturã ºi scriere pentru dezvoltarea
gîndirii critice în studierea disciplinelor lingvistice la
facultãflile de profil“, Dr. Olga COSOVAN, UPS,
$ 600
Cheltuieli administrative în program:
Total cheltuieli program:

$ 503
$ 10 503

Proiecte deschise
Au fost finanflate proiecte de modernizare a procesului de instruire în institufliile de învãflãmînt superior
din Moldova:
1. Observator de psihologie socialã. 2000 – 2001
Scopul proiectului rezidã în elucidarea ºi aplicarea
curenflilor psihici predominanfli din perimetrul cîmpului
social basarabean actual.
Director de proiect Mihail ªLEAHTIfiCHI, doctor în
psihologie, doctor în pedagogie, conferenfliar universitar, catedra Discipline Sociojuridice ºi Umanistice, USB.
Bugetul proiectului:
$ 22 500
2. Dotarea Universitãflii din Cahul cu echipament
tehnic ºi literaturã pentru bibliotecã.
Scopul – înzestrarea institufliei de învãflãmînt cu
echipament necesar pentru buna desfãºurare a procesului de studii, oferirea accesului institufliei de învãflãmînt
la informaflii prin intermediul surselor tradiflionale, precum ºi prin intermediul Internetului, conectarea universitãflii la circuitul informaflional internaflional.
Director de program Ion ªIªCANU, rector USC, doctor habilitat în ºtiinfle istorice.
Bugetul proiectului:
$ 30 000
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3. Proiect de modernizare a laboratorului de Antropologie Culturalã, martie 1999 – aprilie 2000
Scopul – modernizarea curriculum-ului universitar
la un ºir de discipline noi cu profil istoric, arheologic ºi
etnologic, care au lipsit pînã în prezent din planurile
universitare ale universitãflilor din Moldova. Laboratorul are drept obiectiv sporirea activitãflilor tutoriale
a profesorilor ºi încadrarea mai activã a studenflilor în
activitatea de cercetare.
Director de program Virgiliu BÂRLÃDEANU, lector,
catedra ªtiinfle socio-umane, ULIM.
Bugetul proiectului:
$ 10 000
În anul 1999 a fost continuatã finanflarea proiectelor aprobate în anii 1997-1998 în domeniul reformei
curriculum-ului universitar:
Laboratorul de psihologie clinicã al catedrei de psihologie ºi psihopedagogie a USM
Director de proiect Carolina PLATON, dr. conferenfliar, ºef catedrã
Laboratorul „Istoria Oralã“ la facultatea de istorie a
UPS
Director de proiect Elena ªiºcanu, doctor în istorie
Introducerea unei specialitãfli noi „Etnologia grupurilor etnice din Sudul Moldovei“ în curricumul-ul facultãflii de culturã a minoritãflilor naflionale, USC
Director de proiect Svetlana CARA, lector, catedra
de limbã bulgarã
Total cheltuieli program:
$ 62 500

Natalia RAICHIN, Drepturile omului ºi migrarea
forflatã: aspecte interdisciplinare,
$ 330
Cheltuieli program:
Administrarea programului:
Total cheltuieli program:

$ 2 629
$ 122
$ 2 751

Stagii la Curriculum Resourse Center
Vera MUNTEANU,
Ludmila COJOCARU,

$ 302
$ 302

Cheltuieli program
Administrarea programului
Total cheltuieli program

$ 602
$ 693
$ 1 295

Cheltuieli program Burse
Administrarea programului
Total cheltuieli program Burse

$ 3 231
$ 815
$ 4 046

Administrarea programului:
Cheltuieli program HESP:
Total HESP:

$ 7 862
$ 168 938
$ 176 800

COLEGIUL INVIZIBIL
MOLDOVA

Programul de Burse
Cursurile de varã în domeniul ºtiinflelor socio-umanitare, organizate de Universitatea Central Europeanã,
OSI Budapesta
Nadejda ANDREEVA, cursul Politica energeticã pentru economiile în tranziflie,
$ 330
Angela CAMINSCHI, Reforma învãflãmîntului: rolul
politicii ºi a cercetãrilor,
$ 330
Albina COVALENCO, Politica energeticã pentru
economiile în tranziflie,
$ 330
Doina DUMBRÃVEANU-MUNTEANU, Politici culturale inovative ºi management cultural în societãflile
în tranziflie,
$ 330
Elena MIDORI, Dreptul tranzacfliilor economice
internaflionale,
$ 326
Svetlana SUVEICÃ, Guvernãmîntul global ºi societatea umanã,
$ 327
Victor TCACENCO, Politici culturale inovative ºi
management cultural în societãflile în tranziflie, $ 326

Programul a fost inifliat în februarie 1996 de cãtre
Fundaflia Soros Moldova ºi Institutul pentru o Societate
Deschisã (Budapesta) în cooperare cu trei universitãfli
din Chiºinãu, în calitate de proiect-pilot al Programului
Internaflional HESP. Colegiul Invizibil Moldova are ca
scop aprofundarea ºi amplificarea proceselor de studiu
ºi cercetare în domeniul ºtiinflelor socio-umanistice prin
intermediul unui ciclu de activitãfli extracurriculare.
Domeniile prioritare de activitate ale Colegiului Invizibil
sînt urmãtoarele: ªtiintele Politice, Sociologia, Psihologia, Culturologia ºi Antropologia.
Obiectivul principal al Colegiului Invizibil îl constituie educaflia ºi formarea noii generaflii a elitei intelectuale
în domeniul ºtiinflelor sociale ºi umanistice, viitorilor
profesioniºti – experfli ºi cadre academice, care vor activa
în institufliile guvernamentale ºi neguvernamentale.
Grupul flintã al Colegiului Invizibil îl constituie
circa 40 de studenfli dotafli, care îºi fac studiile în domeniul ºtiinflelor sociale ºi umanistice, selectafli de la Universitãflile din Moldova. Selectarea studenflilor se face în
baza unui concurs riguros.
Pe parcursul anului 1999 în activitãflile Colegiului
Invizibil au fost încadrate circa 80 de persoane (60 de
studenfli ºi 20 de cadre didactice). Corpul profesoral al
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Colegiului este alcãtuit din profesioniºti calificafli de la
institufliile de învãflãmînt superior ºi de cercetare din
Republica Moldova. Programul academic al Colegiului
prevede antrenarea profesorilor de la centre universitare din Europa, SUA, etc. în activitãflile didactice ºi
de cercetare ºtiinflificã, care se desfãºoarã în cadrul laboratoarelor specializate situate pe urmãtoarele adrese:
Laboratorul Sociologie: Colegiul Invizibil Moldova,
str. Puºkin 16/1, Chiºinãu MD 2012, Republica Moldova
Laboratorul Filosofie, Culturologie ºi Antropologie: Colegiul Invizibil Moldova, str. Puºkin 16/1,
Chiºinãu MD 2012, Republica Moldova
Clasa Internet: Colegiul Invizibil Moldova, str.
Puºkin 16/1, Chiøinæu MD 2012, Republica Moldova
Laboratorul de ªtiinfle Politice: Universitatea
Liberã Internaflionalã din Moldova, str. Vlaicu Pîrcãlab,
52, birou 216, Chiøinãu MD 2012, Republica Moldova
Laboratorul Psihologie: Universitatea Pedagogicã
de Stat „I.Creangã“, str. Ion Creangã, 1, birou 60,
Chiøinãu MD 2039, Republica Moldova
Clasa de Computere: Universitatea Pedagogicã de
Stat „Ion Creangã“, str. Ion Creangã, 1, Chiøinãu MD
2039, Republica Moldova
Informaflie suplimentarã despre programul ºi activitãflile Colegiului Invizibil poate fi obflinutã din pagina
Web a Colegiului Invizibil Moldova:
http://www.ic.soros.md

Programe tutoriale
Una din formele principale de activitate academicã
a Colegiului Invizibil sînt programele tutoriale. Fiecare
student beneficiazã de consultaflii individuale ale profesorului-tutore la subiectele de cercetare opflionale. Studenflii îºi aleg temele de cercetare ºtiinflificã la începutul
semestrului/anului academic. Temele de cercetare sînt
examinate ºi aprobate la ºedinflele Senatului Colegiului.

Cadrele didactice ale Colegiului Invizibil
Laboratorul ªtiinfle Politice
Mihai CERNENCU, ªef de Laborator, Dr în Istorie,
ªeful Catedrei de ªtiinfle Sociale a Universitãflii Libere
Internaflionale din Moldova (ULIM);
Oleg SEREBRIAN, Profesor-tutore, Dr în ªtiinfle
Politice, Vicerector, ULIM;
Valentin BENIUC, Profesor-tutore, Dr habilitat în
ªtiinfle Politice, ªeful catedrei Relaflii Internaflionale,
Universitatea de Stat din Moldova (USM)
Laboratorul Sociologie
Valentin fiURCAN, ªef de Laborator, Dr în Filosofie,
Lector Superior, Catedra de Sociologie ºi Istorie a
Filosofiei, Universitatea de Stat din Moldova, ªeful laboratorului ºtiinflific „Sociologia politicii“;

Ana PASCARU, Profesor-tutore, Dr în Filosofie, Cercetãtor ªtiinflific Superior, Institutul de Filosofie, Drept
ºi Sociologie al Academiei de ªtiinte a Moldovei (AØM);
Tatiana SPÃTARU, Profesor-tutore, Dr în Sociologie, Cercetãtor ªtiinflific Superior la Catedra de Sociologie a Universitãflii de Stat din Moldova
Laboratorul Psihologie
Ion NEGURÃ, ªef de Laborator, Dr în Psihologie,
ªeful Catedrei de Psihologie Generalã a Universitãflii
Pedagogice de Stat „I.Creangã“
Igor RACU, Profesor-tutore, Dr habilitat în Psihologie, Decanul Facultãflii de Psihologie a Universitãflii
Pedagogice de Stat „I.Creangã“
Tatiana TURCHINÃ, Profesor-tutore, lector, doctorand la Universitatea de Stat din Moldova.
Laboratorul Filozofie, Antropologie ºi Culturologie
Gheorghe BOBÂNÃ, ªef de Laborator, Dr în
Filozofie, ªeful Secfliei de Esteticã ºi Istorie a Filozofiei,
Institutul de Filozofie, Drept ºi Sociologie, AªM;
Eudochia SAHARNEANU, Profesor-tutore, Dr în Filosofie, Conferenfliar, Universitatea de Stat din Moldova
Claudia CRÃCIUN, Profesor-tutore, Dr habilitat în
Culturologie, Profesor, International Institute of
Management
Laboratorul Informaticã
Iurie GUZUN, Profesor-tutore, Dr în ªtiinfle Tehnice,
Conferenfliar, Universitatea Pedagogicã de Stat „I.
Creangã“

Profesori invitafli
Pe parcursul anului 1999 au susflinut prelegeri la
Colegiul Invizibil urmãtorii profesori de peste hotare:
Marie-Louise SANDEN, Universitatea Linkoping,
Suedia: „Sociologia Familiei ºi Divizarea Gender în Societate“, „Aplicarea programului SPSS în Investigafliile
Sociologice“
Jacqueline BARUS-MICHEL, Universitatea Paris-VI,
Franfla: „Psihosociologia Clinicã: Implicaflii Practice“
Helmuth WAGNER, Universitatea Berlin, Germany:
„Noi Centre Geopolitice în Asia“
Stephen BOWERS, Universitatea James Madison,
SUA: „Politica externã a SUA. Relafliile Moldo-Americane în prezent“
Serghei ªEVfiOV, lector din cadrul programului
CEP, Institutul de Business ºi Drept, Odesa, Ukraina:
„Filosofia Mentalului: între Abordãrile Ontologicã
ºi Epistemologicã“
Cezar RADU, Universitatea Bucuresti, România: „Umberto Eco sau Modelul Contemporan al Omului Universal“
Petru IOAN, Universitatea „A.I. Cuza“, Iaºi, România: „Logica ºi Misterele Lumii“
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Nicolae RÎMBU, Universitatea „A.I. Cuza“, Iaºi, România: „Romanticismul ºi Filosofia Germanã“
ªtefan CEL-MARE, Universitatea „A.I. Cuza“, Iaºi, România: „Conceptul de Adevãr în Logica lui Petre Botezatu“

Profesori invitafli din Moldova
Vasile GUfiU, Dr Conferenfliar, Universitatea de Stat
din Moldova: „Teoria Argumentãrii“
Vasile fiAPOC, Dr habilitat în Filosofie, profesor
universitar, Universitatea de Stat din Moldova: „Teoria
ºi Practica Cercetãrilor ªtiinflifice: Principii, Metode ºi
Procedee“
Iurie LEANCÃ, Viceministru al Afacerilor Externe al
Moldovei: „Republica Moldova ºi Structurile Europene“
Victor MORARU, ªeful Departamentului Relaflii cu
Nafliunile Unite, Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei: „Organizaflia Nafliunilor Unite în Noile Condiflii“
Iurie ROªCA, Vicepreºedinte al Parlamentului
Republicii Moldova: „Principiile de Bazã ale Doctrinei
Creºtin-Democratice“
Valeriu MATEI, Vicepreºedinte al Parlamentului Republicii Moldova: „Partudul Forflelor Democratice – evoluflie ºi perspective“
Oazu NANTOI, Copreºedinte al Partidului SocialDemocrat din Moldova: „Conflictul Transnistrean“
Andrei fiURCANU, Ex-consilier al Preºedintelui Republicii Moldova: „Situaflia Politicã Actualã în Republica Moldova“
Gheorghe BÂRSAN, Ambasadorul României în Republica Moldova: „Relafliile Moldo-Române în Condifliile
Actuale“
Vitalia PAVLICENCO, deputat în Parlamentul Republicii Moldova: „Participarea Moldovei în Structurile
Euro-Atlantice“

Vizite de studiu ale studenflilor øi profesorilor
Universitatea din Timiºoara, România
Participanfli – membri ai Laboratorului Filosofie ºi
ai Laboratorului Psihologie
Universitatea Babeº-Bolyai, Cluj, România
Participanfli – membri ai Laboratorului ªtiinfle Politice ºi ai Laboratorului Sociologie
Universitatea din Varºovia, Centrul de Studii ale
Tradifliilor Antice în Polonia, Europa Centralã ºi de Est
Vizita de studiu a fost efectuatã de cãtre Gheorghe
BOBÎNÃ, ªeful Laboratorului Filosofie (Grant de Mobilitate al programului internaflional HESP)
ªcoala de Studii Sociale ºi Economice din Moscova,
Rusia

Vizita de studiu a fost efectuatã de cãtre Eudochia
SAHARNEANU, profesor-tutore al Laboratorului Filosofie
(Grant de Mobilitate al programului internaflional HESP)
ªcoala Viitoarei Elite, Universitatea Americanã din
Kyrgyzstan
Vizita de studiu a fost efectuatã de cãtre Eleonora
DUPOUY, Coordonator de program al Colegiului Invizibil

Cursuri de limbæ englezæ
Studenflii – membri ai Colegiului Invizibil studiazã
în mod obligatoriu limba englezã. Cursurile se încheie
cu susflinerea examenului TOEFL.

Formarea deprinderilor practice de lucru
la computer
Programul academic al Colegiului prevede studierea
obligatorie a utilizãrii computerului. Scopul acestor cursuri constã în formarea deprinderilor practice de utilizare
a computerului în documentare, cercetare ºtiinflificã, comunicare. În cadrul Colegiului funcflioneazã doua clase de
computere, amplasate pe urmãtoarele adrese:
Clasa Internet: Colegiul Invizibil, str. Puøkin 16/1,
Chiøinæu MD 2012
Clasa de computere: Universitatea Pedagogicã de
Stat „I.Creangã“, str. I.Creanga, 1, Chiøinãu MD 2039.

Seminare, Conferinfle, Øcoli de Varã ºi Treninguri
În scopul dezvoltãrii ºi aprofundãrii cunoºtinflelor
teoretice ºi a deprinderilor practice în domeniul ºtiinflelor socio-umanistice, studenflii Colegiului Invizibil sînt
antrenafli în organizarea diferitor conferinfle, seminare,
treninguri, ºcoli de varã, etc. Aceste evenimente le oferã
posibilitatea de a participa la discuflii, dezbateri, a face
schimb de idei, a-ºi dezvolta abilitãfli de prezentare verbalã ºi scrisã a comunicãrilor ºtiinflifice etc. La aceste
evenimente sînt invitafli, de regulã, sã participe profesori ºi studenfli, care nu sînt membri ai Colegiului
Invizibil. Printre cele mai importante activitãfli de acest
gen se numãrã urmãtoarele:
Conferinfla Internaflionalã Studenfleascã „Zece ani
de tranziflie în Europa Centralã ºi de Est: iluzii, realitãfli
ºi sfidãri“, 23-24 aprilie 1999, Chiºinãu.
Conferinfla a fost organizatã cu susflinerea financiarã a Programului Est-Est al Fundatiei Soros Moldova.
Numãrul de participanfli la acest seminar a fost de circa
75, inclusiv 24 studenfli, doctoranzi ºi profesori de la
universitãflile de peste hotare, 38 de studenfli ai
Colegiului Invizibil Moldova, 15 profesori de la universitãflile locale. Majoritatea studenflilor invitafli de peste
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hotare au reprezentat Colegiile Invizibile regionale,
instituflii sprijinite de Institutul pentru o Societate
Deschisa, Budapesta (OSI).
Conferinfla Anualã de Evaluare a Colegiului
Invizibil, 28-29 mai 1999, Chiºinãu
La lucrãrile Conferinflei Anuale de Evaluare au participat tofli studenflii ºi cadrele didactice ale Colegiului
Invizibil. Fiecare student a prezentat public rezultatele
cercetãrilor ºtiinflifice realizate.
Seminarul Internaflional „Lãrgirea NATO: Sfidare ºi
Contribuflie la Stabilitatea ºi Securitatea în Sud-Estul
Europei“, 26-27 noiembrie 1999, Chiºinãu.
Seminarul a fost organizat de cãtre Centrul EuroAtlantic Moldova în colaborare cu Colegiul Invizibil. La
organizarea ºi lucrãrile seminarului au participat studenflii Laboratorului de ªtiinfle Politice.
ªcoala de Varã „Creativitatea ca Mod de Viaflã ºi
Psihodiagnosticul Proiectiv“, 4-12 iulie 1999, Hîrjauca,
Moldova
ªcoala a fost organizatã de cãtre studenflii
Laboratorului Psihologie ºi ai Laboratorului Filosofie cu
susflinerea financiarã a Programului HESP al Fundatiei
Soros Moldova. La ºcoalã au fost invitafli studenfli ºi
profesori de la universitãflile din Moldova ºi Romãnia.
Conferinfla ºtiinflificã „Actualitatea Filosofiei: aspecte teoretice ºi practice“
Conferinfla a fost organizatã de cãtre studenflii ºi
profesorii Laboratorului de Filosofie al Colegiului în cooperare cu facultatea de Filosofie a Universitæflii de Stat
din Moldova. Susflinerea financiarã a fost asiguratã de
cãtre Programul HESP al Fundatiei Soros Moldova. La
Conferinflã au fost invitafli studenfli ºi profesori de la
Universitatea „A.I.Cuza“ din Iaºi, Romãnia.

Participãri la conferinfle ºi seminare internaflionale
Conferinfla Internationalã „Dezvoltarea Economicã,
Gestiunea Crizelor ºi Colaborarea Regionalã în Marea
Balticã“, 28 octombrie-1 noiembrie 1999
Valeriu PROHNIfiCHI, Laboratorul ªtiinfle Politice
Conferinfla Internaflionalã Studenfleascã „Celebrating Diversity“, 7-16 mai 1999, Ilmenau, Germania
Otilia BOLOGAN, Laboratorul ªtiinfle Politice
ªcoalã de Varã în Drepturile Omului, iulie 1999,
Strassbourg, Franfla
Otilia BOLOGAN, Laboratorul ªtiinfle Politice
Curs Intensiv ºi Conferinflã în Dreptul European, 22
martie-2 aprilie 1999, Torun, Polonia

Dorin PEREU, Laboratorul ªtiinfle Politice
ªcoala de Varã Internaflionalã „Arta Comunicãrii ºi
ªtiinflele Sociale“, 18 iulie-2 august 1999, Vadul-luiVodæ, Republica Moldova
Tabãra de Varã a Colegiilor Invizibile în
Kyrgyzstan, 17-25 august 1999
Victor ZAHARIA, Victor PARLICOV, Alexandru
MELENCIUC, Ruslan BELOUSOV
Conferinfla ªtiinflificã „Actualitatea Filosofiei:
Aspecte Practice ºi Teoretice“, 12-14 mai 1999
Participanfli - studenfli ai Laboratorului Psihologie
Conferinfla „Education Strategy“, 22-24 februarie
1999, Budapesta, Ungaria
Nicolae CHIRTOACÃ, Directorul Colegiului Invizibil
Moldova
Atelier „Peer Review of Sociology Programs“, Varºovia, 3-7 noiembrie 1999
Valentin fiURCAN, Ana PASCARU, profesori-tutore
ai Laboratorului Sociologie
Treining „Effective Communication in an Administrative English-speaking Academic Environment“, 2-20
august, Universitatea Americanã din Bulgaria,
Blagoevgrad
Carolina PLATON, Consilier Academic
Atelier „Curriculum Resource Center Strategic
Planning“, Budapesta, 16-18 septembrie 1999
Eleonora DUPOUY, Coordonator de program
Simpozion Internaflional dedicat lucrãrii lui Karl
Popper „Open Society and Its Enemies“, Budapesta, 1217 iunie 1999
Eudochia SAHARNEANU, professor-tutore al Laboratorului Filosofie, Culturologie, Antropologie

Publicaflii
Membrii Colegiului Invizibil fac schimb de experienflã ºi idei cu colegii lor de la universitãflile locale ºi
de peste hotare prin intermediul articolelor publicate în
mass-media republicanã, a buletinului Colegiului Invizibil, ºi prezentãrilor din cadrul diferitor seminare, dezbateri, conferinfle, ºcoli de varã etc.

Achiziflie de materiale didactice
Colegiul Invizibil dispune de o bibliotecã specializatã în domeniul øtiinflelor sociale, care include manuale,
dicflionare, monografii, cãrti traduse din limbile englezã
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ºi francezã, reviste internaflionale de specialitate. În
1999 au fost achiziflionate materiale didactice în valoare de circa $ 6 000, inclusiv peste 80 de titluri de
reviste ºtiinflifice periodice în domeniul ºtiinflelor sociale
ºi umanistice. Revistele au fost achiziflionate cu suportul financiar al programului The East & Central Europe
Journal Donation Project (New School for Social
Research, New York, SUA).

Burse pentru studenflii Colegiului Invizibil
Bursele acordate studenflilor colegiului au menirea
sã le asigure un nivel decent de trai ºi sã le permitã
consacrarea timpului liber de prelegeri pentru studii
suplimentare în domeniul ales.

Lista studenflilor-membri ai Colegiului
invizibil
Laboratorul de Filosofie, Antropologie si Culturologie
Absolvenfli
Larisa CIORNEI, USM
Lilia GLIJIN, USM
Angela POPA, USM
Anul II
Natalia AFTENI, USM
Ecaterina ALBU, USM
Ruslan BELOUSOV, USM
Aurelia MIHALAª, USM
Victoria ZAPOROJAN, USM
Anul I
Veronica BOHANfiOV, USM
Victor COJOCARU, USM
Ion CRÃCIUN, USM
Doina IEPURAª, UTM
Ana ODOBESCU, USM
Ionifla PÃCURARU, UAM
Veronica SEREBRIAN, USM
Laboratorul Psihologie
Absolvenfli
Nicolae BEªLIU, UPS
Lilia NACU, UPS
Anul II
Alina BUDECI, UPS
Natalia COJOCARI, USM
Alina DRUfiÃ, UPS
Svetlana MARDARI, USM
Victor PARLICOV, ASEM
Veronica PEEV, UPS
Svetlana PRODAN, UPS
Stela SUHAN, USM
Anul I
Gabriela GHERMAN, USM
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Livia ROªCA, USM
Stela fiÎMBALISTRU, UPS
Doina MACARU, UPS
Ana CALINIONOC, UPS
Laboratorul Sociologie
Absolvenfli
Corina CAIREAC, USM
Elena CARCEA, USM
Adelina LABIC, USM
Aliona SECARÆ, USM
Anul II
Aliona BARILOV, USM
Ludmila CENUªÃ, USM
Aliona CHIHAI, USM
Galina DOLTU, USM
Anul I
Elena APOSTOL, USM
Alexandru NARTEA, USM
Daniela PLATON, USM
Ina fiURCANU, USM
Ruslan SINfiOV, USM
Laboratorul ªtiinfle Politice
Absolvenfli
Viorel ALBU, USM
Elvira ANGHEL, USM
Otilia BOLOGAN, USM
Vasile CHITII, USM
Octavian MAMALIGA, USM
Anul II
Igor BUCÃTARU, USM
Sergiu BUªCÃNEANU, USM
Alexandru MELENCIUC, USM
Valeriu PROHNIfiCHI, ASEM
Victor ZAHARIA, USM
Anul I
Elena GAMARfi, USM
Viorica GRÃDINARU, USM
Renata ROTARU, USM
Irina RURAC, USM
Sergiu RUSU, USM
Dumitru TITICA, USM
Contribuflia FSM

$ 18 960
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CENTRUL DE INFORMAfiII UNIVERSITARE

Centrul de Informaflii Universitare din Moldova
(CIU) este un proiect de parteneriat între Biroul pentru
afaceri educaflionale ºi culturale al Departamentului de
Stat al SUA ºi Casa Lumea Deschisa. Scopul principal
pe care ºi-l propune CIU este de a furniza informaflii
privind posibilitãflile studiilor universitare ºi post-universitare peste hotarele republicii. Centrul oferã consultaflii ºi informaflii vizavi de modalitãflile de obflinere a
suportului financiar pentru studii.
La începutul anului 1999 Centrul a fost reorganizat. Casa Lumea Deschisã ºi Centrul educaflional Pro
Didactica au fondat o asociaflie obºteascã independentã
„Centrul de Informaflii Universitare“ (cu sediu în bld.
ªtefan ce Mare, 148), finanflatã de cãtre Fundaflia Soros
Moldova. Astfel Centrul a devenit accesibil potenflialilor
vizitatori, numãrul cãrora a crescut substanflial în special în a doua jumãtate a anului. Pe parcursul anului
1999 Centrul a oferit consultaflii ºi a furnizat informaflii
unui numãr de 2500 de vizitatori, în majoritate studenfli ºi absolvenfli ai institufliilor superioare de
învãflãmînt din Moldova. Cea mai solicitatã a fost informaflia referitor la oportunitãflile studiilor post-universitare în special în domeniile: Administrarea afacerii,
Economie, Medicinã, Învãflãmînt, Limbi moderne,
Drept, Jurnalism, Administraflie publicã. A sporit considerabil numãrul apelurilor telefonice din partea persoanelor care solicitau informaflii detaliate despre
modalitæflile de obflinere a finanflærii pentru studii în
stræinætate.
Prin intermediul Fundafliei Soros ºi al Biroului pentru afaceri educaflionale ºi culturale al Departamentului
de stat al SUA, Centrul de Informaflii Universitare
recepflioneazã anual materiale informative ºi literaturã
de specialitate. Pe parcursul anului 1999 au fost distribuite peste 1500 exemplare dintre care o parte au
fost Buletine informative pentru testele TOEFL, GMAT,
GRE, broºuri, buclete informaflionale despre posibilitãflile de studii în SUA.
La finele anului Centrul ºi-a redeschis pagina Web,
oferindu-le-o celor care au acces la Internet. Odatã cu
reorganizarea ºi reechiparea Centrului a fost posibil
accesul pe gratis la Internet, Imprimantã, precum ºi la
serviciile de multiplicare a informafliei solicitate de cãtre
beneficiari.
Începînd cu anul 1994, CIU administreazã pe teritoriul Republicii Moldova programul de studii postuniversitare „Edmund S. Muskie/ Act pentru susflinerea
libertãflii“. Programul oferã posibilitatea de a face studii
postuniversitare în SUA pe urmãtoarele domenii:
administrarea afacerii, economie, drept, administrarea

învãflãmîntului, politologie, biblioteconomie, jurnalism,
administrare publica. CIU desfãºoarã activitãfli de înrolare în programele care includ publicitatea, testarea,
interviul ºi pregãtirea pentru plecare.
Activitatea Centrului este în mare parte dedicatã
programului „Edmund S. Muskie/ Act pentru susflinerea
libertãflii“, începînd cu faza iniflialã, cea de publicitate ºi
distribuire a formularelor de participare ºi finisînd cu
organizarea plecãrii în SUA. Una din cele mai importante etape de desfãºurare a Programului este administrarea testelor. În cadrul programului din 1999 au fost
administrate urmãtoarele teste: GRE – 16 ianuarie
1999, cu 12 participanfli, GMAT – 16 ianuarie 1999, cu
14 participanfli ºi TOEFL – 15 ianuarie 1999, cu 41 participanfli. Pentru susflinerea interviurilor la Chiºinãu în
etapa urmãtoare am anticipat vizita unei echipe din
Statele Unite. În 1999 interviurile au fost organizate de
dl Robert Wellington Campbell, MarJean Knockey, Elena
Spensley ºi Razvigor Bazalla. Interviurile au avut loc în
perioada 18-19 ianuarie 1999.
Programul „Edmund S. Muskie/ Act pentru susflinerea libertãflii“ pentru anul 2000 a fost lansat ºi prezentat pe 3 septembrie 1999 în cadrul unei Conferinfle
de presã de cãtre Coordonatorul de program. În cadrul
campaniei de recrutare pentru anul 2000 au fost organizate lecflii de propagare a programului în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova, Universitãflii
de Stat din Moldova, Universitãflii Libere Internaflionale
din Moldova, Universitãflii „Alecu Russo“ din Bãlfli. În
acelaºi scop au fost contactate ºi alte organizaflii private, guvernamentale ºi neguvernamentale, inclusiv
Ministerul Educafliei prin intermediul cãruia informaflia
a fost distribuitã pe întreg teritoriul Moldovei.
În afarã de Programul „Edmund S. Muskie/ Act
pentru susflinerea libertãflii“, Centrul de Informaflii
Universitare a contribuit la procesul de recrutare ºi
selectare a candidaflilor pentru alte programe de studii
printre care ºi:
– Programul de schimb de studenfli în cadrul universitãflii virtuale
– Programul de studii post-universitare la
Universitatea Central Europeanã
– Programul de studii post-universitare la Centrul
internaflional de management
– Programul „Conexiuni comunitare“
– Programul „Act pentru susflinerea libertãflii în
cercetãri contemporane“
– Programul de schimb de profesioniºti
– Programul de schimb ºtiinflific regional
– Programul de studii la Universitatea americanã
din Bulgaria
– Programul de Cercetãri avansate ºi activitate
didacticã în Statele Unite ale Americii.
– Programul de studii post-universitare la ªcoala
de Business din Warwick
Cu suportul Biroului pentru relaflii culturale ºi
educaflionale al Departamentului de stat al SUA Centrul
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de Informaflii Universitare a achiziflionat literaturã de
specialitate: materiale pentru testele TOEFL, GRE,
GMAT, SAT, LSAT, Cataloagele Universitãflilor ºi colegiilor din SUA pentru anul 2000, precum ºi diverse materiale informative despre programele de studii în cadrul
celor mai prestigioase Instituflii de învãflãmînt din
strãinãtate.
Pe parcursul anului 1999 Centrul de informaflii universitare a stabilit contacte de colaborare cu urmãtoarele organizaflii:
– Fundaflia Soros Moldova
– Biroul pentru relaflii culturale ºi educaflionale al
Departamentului de stat al SUA
– ACTR/ACCELS: Consiliul profesorilor de limba
rusa din America/ Consiliul american pentru colaborare in educaflie si predarea limbilor strãine
– IREX: Consiliul pentru cercetãri internaflionale
– Centrul de resurse pentru absolvenflii programelor finanflate de cãtre Guvernul SUA
– Centrul resurselor informaflionale al Ambasadei
SUA
– Asociaflia naflionala pentru studenflii strãini
– Consiliul internaflional pentru schimb in domeniul educafliei
– Organizaflia „Moldova – Pennsylvania“
– Fundaflia Eurasia
– Programul TACIS
– PNUD
– Centrul educaflional Pro Didactica
– Colegiul Invizibil
– Biblioteca „B.P. Haºdeu“
– Ministerul educafliei ºi ºtiinflei al Republicii Moldova
Total cheltuieli:

$ 10 000

necesare pentru o dezvoltare ulterioarã prosperã a
Republicii Moldova. Au contribuit la mãrirea numãrului
de cadre naflionale din diferite domenii, precum ºi la
ridicarea nivelului de pregãtire profesionalã a acestora.
A fost acordat suport financiar parflial pentru studii
universitare ºi postuniversitare în strãinãtate ºi burse
de merit pentru studenflii de la institufliile de învãflãmînt
superior din republicã.

Programe de Burse Regionale
Universitatea Americanã din Bulgaria
Natalia CONDORACHI
Alexandru BIVOL
Anatolie CERNII
Ilie VEDRAªCO
Eugen KHALSANOV
Marin CEBOTARI
Georgeta GAVRILIUC
Lucia LAVRIC
Iurie LAIU
Pavel ALBOT
Virgiliu MIDRIGAN
Andrei CERVONEASCII
Andrei PANICI

$ 2 360.18

Program de schimb universitar, SUA $ 2 479. 62
Vladimir BULICI
Kalamazoo College
Iulia GROSU
Slippery Rock University
Jana USTINOVA
University of Wisconsin-Eau Claire
Universitatea din Warwick, Marea Britanie
$ 968.83
Eugen MUZICA

BURSE

Universitatea din Oxford, Marea Britanie
$ 1 663.37
Nicolae BOfiAN

Fundaflia Soros din Moldova a administrat ºapte
programe regionale de burse pentru Universitatea
Americanã din Bulgaria, programul de schimb universitar, Universitatea Central Europeanã, Universitatea din
Warwick, Universitatea din Oxford, program de burse
suplimentare pentru studii universitare si postuniversitare, programul de burse suplimentare pentru doctoranzi, precum si douã programe naflionale de burse
pentru Colegiul Europei si ªcolile Normale Superioare
din Franfla. Programele regionale ºi naflionale de burse
au fost desfãºurate cu scopul de a asigura tinerilor din
Moldova posibiliatea de a obfline studii adecvate ºi

Universitatea Central Europeanã, Ungaria
$ 3 761.52
Alexandru OPRUNENCO
Olga POATO
Iulia TROMBIfiCAIA
Iulia CAPROª
Ludmila VASILOV

Burse suplimentare (SSGP), ISD Budapesta
Anna BAHOVA
Universitatea din Veliko Tirnovo
Anatolie CERNII
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Universitatea Americanã din Bulgaria
Ilie VEDRAªCO
Universitatea Americanã din Bulgaria
Marcel COROBER
Academia de Stat din Sankt-Petersburg
Ana MÃRGINEANU
Universitatea din Bucureºti
Galina ªINTOVA
Academia de Arte, Bulgaria
Cheltuieli administrative:

Diana RUSU
Universitatea din Oulu, Finlanda
Ion MIRON
Rodica CIOBANU

$ 335.50

Universitatea Americanã din Bulgaria
$ 5 200
Pentru tofli studenflii AUBG din Moldova Fundaflia
Soros a oferit bani de buzunar.
Natalia CONDORACHI
Alexandru BIVOL
Anatolie CERNII
Ilie VEDRAªKO
Eugen KHALSANOV
Marin CEBOTARI
Georgeta GAVRILIUC
Lucia LAVRIC
Iurie LAIU
Pavel ALBOT
Virgiliu MIDRIGAN
Andrei CERVONEASCII
Andrei PANICI

Colegiul Europei, Bruges, Belgia
Aurica PRIPA
Cheltuieli administrative:

$ 14 325.28

$ 14 455.64
$ 307.85

Les Écoles Normales Supérieures, Franfla
Georgeta CÎªLARU
$ 10 160.69
Cheltuieli administrative:

$ 232
$ 232

Universitatea Catolicã „Sacro Cuore“, Italia
Liliana BORTÃ
$ 1 515

Programe de Burse Naflionale

Colegiul Europei, Natolin, Polonia
Andrei PORUMBRICA
Oxana AGACHII – Bursa DAAD

$ 2 500

Universitatea din Nebrasca, SUA
Daniela MARDAROVICI

$ 1 393

Universitatea din Clemson, SUA
Mariana DUHATEROV

$ 1 500

Universitatea Drexel, SUA
Sorin ROIBU
Aliona BELENCAIA
Universitatea Clarion, SUA
Vladislav DORIN

$ 1 495.64
$ 685.44

$ 751.15

Universitatea Sorbonne Nouvelle Paris III, Franfla
Mihaela ªLEAHTIfiCHI
$ 2 502.60
Institutul Pedagogic Juhasz Gyula, Ungaria
Rodica ªARGAROVSCHI
Inga PANCO

$ 500
$ 500

Universitatea Bretagne Occidentale, Franfla
Valeriu AJDER
$ 2 500
Universitatea Pierre Mendes, Franfla
Igor TURCEAC

$ 1 500

Universitatea din Bonn, Germania
Sergiu SCOBIOALÃ

$ 2 360

Studii postuniversitare
Universitatea din Konstanz, Germania
Iulia CAPROª

$ 2 500

Universitatea din Nuoro, Italia
Maria LUNGU
Adrian GURÃU

$ 662.61
$ 830.93

$ 124.23
Universitatea din Minnesota, SUA
Oleg ALEXANDROV

$ 1 330

Burse suplimentare
Studii universitare
Universitatea Americanã din Bulgaria
Sergiu LISNIC
Viorica URSU
Mariana BUZU

Universitatea Rene Descartes Paris V, Franfla
Liliana COVAL
$ 1 010
$ 2 115
$ 717.31
$ 485

Universitatea Paris V –Rene Descartes, Franfla

Universitatea Laval, Canada
Lilian NEGURÃ

$ 1 500

Universitatea Texas Tech, SUA
Anastasia GUSICOVA

$ 806.9
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Academia Regalã de Arte din Haga, Olanda
Corina COTOROBAI
$ 2 500

Academia Jan van Eyck, Maastricht, Olanda
Octavian EªANU
$ 1 783

Institutul de Business Internaflional din Jonkoping,
Suedia
Veaceslav ARION
$ 750

Universitatea Complutense, Madrid, Spania
Raisa MIHAI
$ 1 022.82

Universitatea James Madison din Harrisonburg, SUA
Elena NEGRU
$ 1 500.23
Universitatea din Munchen, Germania
Marina DUMBRAVA

Institutul de Studii
Strasbourg, Franfla
Viorel BUTUCEL
Aurel KISTRUGA

$ 2 500

Friedrich-Wilhelms

din

$ 1 731.48
Superioare

$ 1 344.25
$ 2 493.52

Universitatea Nancy 2, Franfla
Vasile ANDRIEª
$ 827
Universitatea Strathclyde din Glasgow, Marea
Britanie
Romeo fiURCAN
$ 2 500
Centrul Internaflional de Management, Ungaria
Oleg GALBUR
$ 410

Universitatea Carnegie Mellon, Pittsburgh, SUA
Vladislav VRÃJMAªU
$ 495
Universitatea Paris VII, Franfla
Luminifla fiÎGÎRLAª

$ 2 100

Universitatea Catolica din Louvain, Franfla
Andrei MUSAJI
Universitatea din Syracuse, SUA
Natalia MARDARI

$ 450

$ 2 500

Schimb de experienflã, stagii, ºcoli de
varã, alte manifestãri
Universitatea Maria Curie Sklodowski, Lublin,
Polonia
Marcela ZUGRAVU
$ 69.98
Victoria MESINA
$ 69.98
Proiectul Tinerii pentru înflelegere, schimb de elevi,
Hamburg, Germania
Alexandru TABARCEA
$ 337.46
Tatiana CEBAN
$ 337.46

$ 1 157.38

ªcoala Superioarã Universitarã S.Anna, Italia
Aurelia GROSU
$ 599.76
Universitatea din Viena, Austria
Ina SCUTELNIC

Universitatea Paris II, Institutul Francez de Presa,
Franfla
Inga DOHOTARU
$ 2 031

Europene,

Institutul European de Înalte Studii Internaflionale
din Nice, Franfla
Florentina BOTNARI
$ 894.45
Dorin PEREU
$ 2 511.78

Universitatea din Tianjin, China
Lucia SÎRBU

$ 349

Universitatea Val de Marne Creteil Paris XII, Franfla
Lilia RÃZLOG
$ 2 500

Universitatea Naflionalã Kapodistriaka din Atena,
Grecia
Rodica SOCOLOV
$ 1 248
Universitatea Reineza
Bonn, Germania
Anatolie GROSU

Universitatea din Stockholm, Suedia
Victor CROITORU

Centru Internaflional de Intruniri Universitare, Besancon, Franfla
Nadejda STOICA
$ 400

Universitatea Marc Bloch, Strasbourg, Franfla
Svetlana PALLADY-BOBEICA
$ 2 429.80

Institutul American de Sisteme Politice si Economice, Praga, Republica Cehã
Otilia BOLOGAN
$ 245
Svetlana LUCA
$ 200
Arina BRAªOVEANU
$ 405.49

Academia Teatrului La Scala din Milano, Italia
Natalia GAVRILAN
$ 2 290.77

Universitatea Leicester, Marea Britanie
Mariana BERBEC

Universitatea Webster, Leiden, Olanda
Natalia BODIUL

Colegiul Universitar de Studii Federaliste, Aosta, Italia
Valeriu MARDARE
$ 384.93

$ 2 500

$ 2 500

$ 402.71

21

FUNDAfiIA SOROS MOLDOVA

22

Institutul Studiilor Sociale ºi Europene, Koszeg,
Ungaria
Violeta TEUTU
$ 340

Organizaflia Internaflionalã OSCE, Stradtschlaining,
Austria
Irina GUfiU
$ 304.64

Universitatea Slask din Katowice, Polonia
Mariana IONEL

Cheltuieli administrative:

Universitatea din Lund, Suedia
Anatol CEBAN

Burse de merit
$ 442.08

Universitatea Humboldt din Berlin, Germania
Viorel PÂSLARU
$ 363.12
Universitatea CA Focsari di Venezia, Italia
Rodica CHIRIAC
$ 722.73
Universitatea Charles, Praga, Republica Cehã
Natalia LUCHIAN
$ 405.33
Universitatea de Criminologie, Kronach, Germania
Mariana GURSCHI
$ 1 700.41
Stagiu de cercetare ºtiinflificã, Roma, Italia
Carolina SERBUªCA
$ 441.99
Centrul Universitar de Recuperare a Membrului
Superior, Grenoble, Franfla
Lucia SEVERIN
$ 449.71
Centrul Medical Soroca, Beer-Sheva, Israel
Vladimir ROIBU
$ 438.16
Mihai BEREGOI
$ 438.16
Victor DOLGANIUC
$ 438.17
Veaceslav BATÂR
$ 420.02
Stagiu în lingvisticã, Comines, Franfla
Ileana PUICÃ
Universitatea Tehnicã din Kiel, Germania
Sergiu LANGA

$ 480.58

$ 600

Spitalul General din Ierusalem Misgav Ladach, Israel
Patricia GHIDIRIM
$ 453
Universitatea de Filosofie ºi Litere, Madrid, Spania
Tatiana MÂNDRU
$ 442
Academia Belle Arti din Milano, Italia
Stela GARªTEA-FILIP

$ 1 850.03

$ 81

În anul 1999 Fundaflia Soros Moldova a organizat
al patrulea 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 între 200
ºi 500 dolari SUA. Dosarele prezentate au fost examinate de Consiliul pentru Educaflie al Fundafliei Soros,
care a luat în consideraflie în special activitatea extracurricularã (participarea la conferinfle, desfãºurarea
cercetãrilor ºtiinflifice) a studenflilor. În program au participat douã sute ºaizeci ºi ºase studenfli de la ºaptesprezece instituflii din Moldova. ªaizeci ºi nouã studenfli
au obflinut bursa de merit a Fundafliei Soros.
Bursa de merit de gradul I
Universitatea de Stat din Moldova
Sergiu RAfiÃ

($ 500)

Academia de Studii Economice
Valeriu PROHNIfiCHI
Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie „N.
Testimiflanu“
Natalia POBEDINSCHI
Universitatea Liberã Internaflionalã din Moldova
Florentina BODNARI
Bursa de merit de gradul II
Universitatea de Stat din Moldova
Lilia GLIJIN
Eugenia BOGATU
Nadejda HRIPTIEVSCHI
Vitalie GERU
Adelina LABIC

($ 300)

Universitatea de Stat Pedagogicã „I.Creangã“
Lilia NACU
$ 500

Stagiu în cadrul „The North Carolina Shakespeare
Festival“, SUA
Anatol DURBALÃ
$ 774
Stagiu la Centrul Muzical din Lemine, Italia
Metodie BUJOR
$ 925.11

Universitatea Tehnicã din Moldova
Iurie fiERNA
Igor ENE
Doina IEPURAª
Sergiu LANGA
Academia de Studii Economice
Leonidas CRISCIUNAS
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Petru MALERU
Oxana SAVCIUC
Teodor TOCAN

Alexandru ZGARDAN
Iulia TROMBIfiCAIA
Andrei COVAL

Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie
„N.Testimiflanu“
Natalia PREGUZA
Alina BATÂR
Petru CEPOIDA

Universitatea de Stat a Artelor
Daniela ZARA-STRUNGARU
Diana NIMIJAN
Adrian JAVGUREANU

Bursa de merit de gradul III
Universitatea de Stat din Moldova
Olga IRIMCIUC
Vladimir FONOBEROV
Irina GUfiU
Vlad PARASCHIV
Svetlana MARDARI
Victor CROITORU
Mariana BERBEC
Mariana MAªCAUfiEANU
Marcela JALBÃ
Sergiu VERLAN
Oxana AGACHI
Natalia COSTAª
Radu DUªCIAC
Alexandru MELENCIUC
Victor ZAHARIA
Eleonora DARIE
Viorica BEJENARU

($ 200)

Universitatea de Stat Pedagogicã „I.Creangã“
Mariana SPÃTARU-FUIOR
Ana MELNIC
Angela BULGARU
Elena CARTALEANU
Universitatea Tehnicã din Moldova
Ruslan fiÃRNÃ
Maria COPACI
Victor BEJAN
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Universitatea Cooperatist-Comercialã
Elena COGÃLNICEANU
Sergiu GULCEAC
Universitatea de Stat din Comrat
Natalia LAZAREV
Universitatea de Stat din Tiraspol
Ina BOTNARI
Institutul Naflional de Educaflie Fizicã ºi Sport
Larisa JITNEAC
Universitatea de Stat Agrarã
Aliona STRELCIUC
Iana NECULCE
Universitatea de Stat „A.Russo“, Bãlfli
Aliona MANEA
Iraida STARAªCIUC
Alexandru VASILCENCO
Cheltuieli administrative:
Cheltuieli Program Burse:
Total cheltuieli Program Burse:

$ 4 921
$ 177 305
$ 182 226

CENTRUL
EDUCAfiIONAL PRO
DIDACTICA

Academia de Poliflie „ªtefan cel Mare“
Vadim SLONIN
Academia de Studii Economice
Nicolae PATLATÎ
Eduard GHERMAN
Constanfla POPESCU
Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie
„N.Testimiflanu“
Cãlin STOICOV
Larisa CEBAN
Irina APOSTOLOV
Universitatea Liberã Internaflionalã din Moldova
Nadejda MAZUR

PROGRAMUL „MODERNIZAREA ÎNVÆfiÆMÎNTULUI UMANIST – 99“
Principalele direcflii de activitate în cadrul programului „Modernizarea Învãflãmîntului Umanist – 99“ au fost:
– dezvoltarea Centrului de Informare ºi Documentare
– dezvoltarea curriculum-ului pentru învãflãmîntul
preuniversitar
– perfecflionarea cadrelor didactice
– perfecflionarea cadrelor manageriale din invãflãmîntul preuniversitar
Obiectivele generale ale programului au vizat:
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– facilitarea accesului la informaflia curentã în domeniul didacticii ºi pedagogiei moderne
– promovarea inovafliilor ºi a experienflei didactice
avansate
– sprijinirea procesului de pregãtire ºi de perfecflionare a cadrelor didactice ºi manageriale prin oferirea
unor programe de instruire moderne
– sprijinirea inifliativelor educaflionale ºi a schimbului de experienflã
– promovarea modelelor moderne de dezvoltare
curricularã
Total cheltuieli:
$ 406 092.00
Total fonduri reportate pentru proiecte în curs de
desfãºurare 2000
$ 288 907.00

Secfliunea I. Informare øi documentare
Obiectivul 1: Dezvoltarea colecfliilor de ediflii
periodice ale celor 35 ºcoli – centre metodice
În perioada ianuarie-decembrie 1999 cele 35 de
ºcoli – centre metodice implicate în program, au fost
abonate la ziare ºi reviste din Moldova, România,
Rusia. Utilizatori ai colecfliei de ziare ºi reviste au fost
atît profesorii ºi elevii din ºcolile – centre metodice, cît
ºi profesorii din liceele ºi ºcolile din împrejurimi, antrenafli în activitãflile de informare ºi schimbul de experienflã. Pachetul de reviste ºi ziare oferit prin
abonament fiecãrei ºcoli a inclus paisprezece titluri.
Obiectivul 2: Dezvoltarea colecfliei de ediflii
periodice a Centrului Educaflional Pro Didactica
Biblioteca Centrului Educaflional Pro Didactica oferã
cursanflilor ºi formatorilor posibilitatea de a se informa
din diverse ziare ºi reviste (din Moldova, România,
Rusia ºi alte flãri), acestea prezentînd o sursã importantã pentru organizarea cursurilor de perfecflionare, pentru elaborarea proiectelor ºi a materialelor didactice.
Actualmente colecflia Centrului include cincizeci ºi cinci
de titluri, în majoritate publicaflii pedagogice.
Obiectivul 3: Dezvoltarea colecfliei de carte
Colecflia de carte a bibliotecii Centrului este destinatã atît pentru uzul cursanflilor ºi formatorilor, cît ºi al
profesorilor din ºcoli ºi licee.
Biblioteca defline o parte semnificativã a fondului
de carte, colectat de Centrul de Informare ºi Documentare în cadrul programului „Modernizarea Învãflãmîntului Umanist“ in perioada 1996-1998, ºi anume
1771 de exemplare. În 1999 la acest fond de carte s-au
adãugat cãrfli noi din domeniile ºtiinfle exacte, psihologie, psihopedagogie, management.
Un fond amplu de carte didacticã – 2149 de exemplare – a fost reorganizat pentru deservirea municipiului Chiºinãu, în special pentru elevi ºi studenfli, ºi este
pus la dispoziflia lor de cãtre Centrul de Informare

Pedagogicã, care
„Tîrgoviºte“.

activeazã

în

cadrul

Bibliotecii

Obiectivul 4: Achiziflie ºi donaflie de carte
didacticã ºi de referinflã
500 de seturi a cîte 250 exemplare de manuale
ºcolare alternative pentru clasele 1-6, editate în cadrul
proiectului de reformã a educafliei în România cu sprijinul Bãncii Mondiale ºi achiziflionate la finele anului
trecut, au fost donate institufliilor educaflionale din
republicã. De donaflie au beneficiat bibliotecile
facultãflilor pedagogice, colegiile pedagogice, Centrele
Metodice din ºcolile-beneficiare ale programului ºi o
serie de ºcoli ºi licee identificate prin consultare cu
Ministerul Educafliei ºi ªtiinflei.
În cadrul cursurilor organizate de Centrul Educaflional PRO DIDACTICA, bursierii ºi formatorii au beneficiat de donaflii de carte didacticã. Liceele ºi ºcolile cu
clase liceale au primit în a. 1999 setul de materiale
„Curriculum Naflional. Programe pentru învãflãmîntul
liceal“. Printre donatori se numãrã ºi alte instituflii
educaflionale: departamentele Ministerului Educafliei ºi
ªtiinflei, Institutul de ªtiinfle ale Educafliei, Direcfliile
Judeflene pentru Tineret, Învãflãmînt ºi Sport º.a. În
total, pe parcursul anului 1999, au fost donate 7957
exemplare de carte în sumã de 124.100,80 lei.
Donafliile au inclus:
Curriculum Naflional. Programe pentru învãflãmîntul liceal
Dicflionar Enciclopedic Ilustrat
Culegere de proiecte didactice, Vol. 7
Culegere de proiecte didactice, Vol. 8
Dicflionar al greºelilor de limbã
Mic dicflionar de nume proprii strãine
Dicflionar de termeni pedagogici
Perfecflionarea ºcolii într-o erã a schimbãrii
Predarea ºi învãflarea creativã
Windows. Word. Excel. Access
Obiectivul 5. Organizarea programelor de
informare ºi schimb de experienflã
Vizita de documentare a unui grup de specialiºti
din domeniul educaflional 22 martie – 1 aprilie 1999,
Bjerringbro, Danemarca.
Acest proiect a fost cofinanflat de Fondul Danez
pentru Democraflie, în cadrul cãruia 24 de specialiºti
din domeniul învãflãmîntului din Moldova au luat cunoºtinflã de organizarea ºi funcflionarea sistemului
educaflional danez. Prelegerile despre sistemul politic,
social, educaflional etc., îmbinate cu vizite la instituflii
de învãflãmînt, sociale, culturale au avut ca scop formarea unei viziuni asupra societãflii moderne, bazate
pe principii democratice, în care educaflia ocupã un loc
important.
Participanfli:
Anatol GREMALSCHI – ministru, Ministerul Educafliei ºi ªtiinflei
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Mircea CIOBANU – viceministru, Ministerul Educafliei ºi ªtiinflei
Ion GUfiU – rector, Universitatea Pedagogicã „Ion
Creangã“, Chiºinãu
Nicolae BUCUN – director Institutul de ªtiinfle
Pedagogice ºi Psihologice
Gheorghe POSTICÃ – vicerector, ULIM
Ana GOREA – profesor universitar, ULIM
Natalia BUCÃfiEL – specialist principal, Ministerul
Educafliei ºi ªtiinflei
Vasile COJOCARU – rector, Institutul Naflional de
Perfecflionare a Cadrelor Didactice
Nicolae FILIP – rector, Universitatea Pedagogicã
„A.Russo“, Bãlfli
Tatiana CARTALEANU – profesor universitar, Universitatea Pedagogicã „Ion Creangã“, Chiºinãu
Olga COSOVAN – profesor universitar, Universitatea Pedagogicã „Ion Creangã“, Chiºinãu
Valentin GUZGAN – director, liceul teoretic „Ion
Creangã“, Chiºinãu
Gheorghe GÎRNEfi – ºef direcflie, Direcflia Raionalã
Învãflãmãnt Cimiºlia
Victor SÎNCHETRU – adjunct ºef direcflie, Direcflia
Raionalã Învãflãmãnt ªtefan-Vodã
Valeriu GORINCIOI – director adjunct, liceul teoretic
Cãlãraºi
Oleg BURSUC – director adjunct, liceul teoretic
„Lucian Blaga“, Teleneºti
Viorica BOLOCAN – director adjunct, liceul academic „M.Eliade“, Chiºinãu
Eleonora GONCEAR – director, ºcoala medie nr. 32,
Chiºinãu
Lidia BEZNIfiCHI – director, liceul teoretic Lãpuºna
Mariana KIRIAKOV – coordonator, CEPD
Neonila MITCHEVICI – coordonator, CEPD
Violeta DUMITRAªCU – coordonator, CEPD
Viorica POSTICÃ – coordonator, CEPD
Silvia BARBAROV – coordonator, CEPD
Fonduri reportate pentru proiecte 2000:
Automatizarea bibliotecii Universitãflii Pedagogice
de Stat „Ion Creangã“ –
$ 18 298.00
Achiziflie de carte

$ 13 000.00

Revista pedagogicã

$ 45 000.00

Cheltuieli:

$ 34 486.74

Secfliunea II. Dezvoltarea curriculum-ului
Obiectivul 1: Susflinerea elaborãrii curriculumului liceal la disciplinele umanistice ºi reale
Pentru finisarea proiectului inifliat în 1997 ºi în
scopul asigurãrii unei calitãfli sporite a documentelor
elaborate, Centrul Educaflional Pro Didactica a organi-

zat ºi a sprijinit procesul de expertizæ internaflionalã,
efectuatã cu participarea specialiºtilor de la Institutul
de ªtiinfle ale Educafliei din Bucureºti, România. Cu
concursul prof. Cezar BÂRZEA, director al Institutului
menflionat, a fost constituit grupul de evaluare cu participarea urmãtorilor specialiºti:
Cercet. ºt. princ. dr. Mihaela SINGER
Cercet. ºt. Daniel OGHINÃ
Cercet. ºt. princ. Ligia SÃRIVAN
Cercet. ºt. princ. Violeta COPIL
Cercet. ºt. Antoaneta-Firufla TACEA
Cercet. ºt. Lucian CIOLAN
Cercet. ºt. Dan CROCNAN
Cercet. ºt. princ. dr. Matei CERKEZ
Prof. Ioan GROSU
Cercet. ºt. principal Gabriela NOVEANU
Cercet. ºt. princ. dr. Octavian MÂNDRUfi
Cercet. asoc. Anca VOICU
Dr. Dan Ion NASTA
Prof. Angela TEªILEANU
În perioada mai – iunie 1999 grupul de specialiºti
menflionat a recenzat proiectele de curriculum.
În perioada 19-23 iulie 1999 a fost organizatã
ºcoala de varã „Finisarea proiectelor de curriculum
liceal“ (Holercani). Pe lîngã grupurile de elaboratori la
fiecare disciplinã, au mai participat:
Echipa de experfli – consultanfli de la Institutul de
ªtiinfle ale Educafliei, Bucureºti:
Cercet. ºt. princ. dr. Mihaela SINGER
Cercet. ºt. Daniel OGHINÃ
Cercet. ºt. princ. Ligia SÃRIVAN
Cercet. ºt. princ. Violeta COPIL
Cercet. ºt. Antoaneta-Firufla TACEA
Cercet. ºt. Lucian CIOLAN
Cercet. ºt. Dan CROCNAN
Grupul de evaluare:
Dr. Eugenia NOVAC – Universitatea de Stat din Tiraspol
Cercet. ºt. Valentina HAHEU – Institutul de ªtiinfle
Pedagogice ºi Psihologice
Tatiana STOIANOV – Ministerul Educafliei ºi ªtiinflei
Prof. Nina BÎRNAZ – liceul „Spiru Haret“, Chiºinãu
Prof. Roman COPÃCEANU – liceul Teoretic Cãrpineni, Lãpuºna
Prof. Sergiu GÎNGA – liceul „Constantin Stere“,
Soroca
Ulterior, materialele elaborate au fost propuse spre
examinare ºi aprobate pentru editare la Colegiul Ministerului Educafliei ºi ªtiinflei, în data de 27 iulie, 1999.
Obiectivul 2: Editarea materialelor curriculare
Editarea materialelor elaborate a fost realizatã cu
implicarea editurilor ARC ºi CARTIER. Trei volume,
înglobînd programele structurate pe arii curriculare –
LIMBÃ ªI COMUNICARE, ªTIINfiE SOCIO-UMANE,
MATEMATICÃ ªI ªTIINfiE – au fost editate într-un tiraj
de 2500 exemplare fiecare. Curriculum-ulul pentru
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limba rusã în ºcoala rusã a apãrut într-un volum
aparte, într-un tiraj de o mie de exemplare. Distribuirea
materialelor în liceele ºi ºcolile cu clase liceale a fost
realizatã cu concursul Direcfliilor Judeflene pentru Învãflãmînt, Tineret ºi Sport.
Materialele puse la dispoziflia profesorilor prin
intermediul acestui proiect reprezintã un pas important
în dezvoltarea curricularã pentru învãflãmîntul preuniversitar. Descongestionarea conflinuturilor, axarea pe
formarea de atitudini, competenfle ºi cunoºtinfle – acestea ºi alte aspecte ale noilor programe sînt menite sã
asigure funcflionalitatea materiei predate ºi eficientizarea procesului de predare – învãflare – evaluare.
Îmbunãtãflirea acestor materiale va putea fi realizatã,
bineînfleles, cu concursul nemijlocit al cadrelor didactice
ºi chiar cu cel al elevilor. Numai în aceste condiflii vor
putea sã aparã materiale curriculare care sã asigure o
instruire eficientã. O instruire menitã sã contribuie la
dezvoltarea unei personalitãfli libere ºi creatoare, care
împãrtãºeºte valorile unei societãfli deschise ºi care este
capabilã sã se integreze plenar în societatea modernã.
Proiectul a rãspuns unor necesitãfli clare în domeniul învãflãmîntului preuniversitar, avînd drept flintã
nivelul liceal, rãmas în afara proiectului educaflional
sprijinit de Banca Mondialã (care vizeazã clasele 1-9).
Fonduri reportate pentru proiecte 2000:
Elaborarea ºi editarea ghidului de implementare a
curriculum-ului liceal
$ 45 000.00
Elaborarea ºi editarea
achiziflia manualelor de liceu

materialelor metodice,
$ 76 000.00

Publicarea materialelor didactice suport
$ 16 929.00
Cheltuieli:

$ 59 019.53

Sectiunea III. Perfecflionarea cadrelor didactice
Activitatea în cadrul acestei secfliuni s-a desfãºurat
pe urmãroarele direcflii:
– Susflinerea procesului de pregãtire ºi de
perfecflionare a cadrelor didactice, cu axare specialã pe problemele de implementare a noului
curriculum de liceu
– Promovarea
principiilor
managementului
educaflional modern prin diverse programe de
trening ºi schimb de experienflã
– Constituirea ºi dezvoltarea unui Laborator de
trening pentru formatorii de la discipline umanistice, management educaflional ºi discipline
exacte. Laboratorul urmeazã sã faciliteze procesul de perfecflionare profesionalã a formatorilor.

Obiectivul 1. Organizarea activitãflii Laboratorului de trening
Activitatea în cadrul Laboratorului de trening pentru formatori a avut drept scop lucrul cu echipele
naflionale de formatori la elaborarea strategiilor, a planului de desfãºurare a Cursurilor de perfecflionare, a programelor analitice, a suporturilor de curs ºi a
instrumentelor de evaluare.
Pe parcursul anului 1999, în cadrul Laboratorului
de trening au activat nouã echipe de formatori:
Management educaflional:
Valentina CHICU, profesoarã, Liceul Teoretic, Cãlãraºi
Gheorghe GÎRNEfi, ºeful Secfliei Discipline Reale, MEª
Victor SÎNCHETRU, Direcflia Judefleanã pentru
Învãflãmînt, Tineret ºi Sport, jud. Tighina
Gheorghe ªALARU, subprefect, jud. Lãpuºna
Limba românã
Viorica BOLOCAN, director adjunct, liceul „Mircea
Eliade“, Chiºinãu
Tatiana CARTALEANU, conferenfliar, Universitatea
Pedagogicã „Ion Creangã“
Mircea CIOBANU, colaborator, Institutul de ªtiinfle
ale Educafliei
Olga COSOVAN, conferenfliar, Universitatea Pedagogicã „Ion Creangã“
Ecaterina ROTARU, specialist în Direcflia Evaluare
ºi Examinare, MEª
Limba englezã
Viorica CIOBANU, profesoarã, liceul „N.Gogol“, Bãlfli
Virginia IASTREMSCHI, profesoarã, liceul „M. Cogãlniceanu“, Chiºinãu
Tatiana ªTEFÎRfiÃ, profesoarã, liceul „M.Eminescu“, Chiºinãu
Nadejda MIªENIN, profesoarã, liceul „M.Eminescu“, Bãlfli
Istorie
Galina GAVRILIfiÃ, specialist principal, MEª
Valentina HAHEU, cercetãtor ºtiinflific, Institutul de
ªtiinfle ale Educafliei
Tatiana MISTREANU, inspector ºcolar, Chiºinãu
Geografie
Natalia BUCÃfiEL, specialist principal, MEª
Petru DRUMEA, conferenfliar, Universitatea Pedagogicã din Tiraspol
Nina VOLONTIR, conferenfliar, Universitatea Pedagogicã din Tiraspol
Psihologie
Aglaia BOLBOCEANU, ºef de laborator, IªPP
Alvina GROSU, lector, Universitatea de Stat din
Moldova
Tatiana TURCHINÃ, lector, Universitatea de Stat
din Moldova
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Larisa STOG, conferenfliar, Universiatea Peadagogicã „Alecu Russo“, Bãlfli
Pedagogie
Otilia DANDARA, lector, Universitatea de Stat din
Moldova
Eugenia GONDIU, profesoarã, colegiul pedagogic
„A.Mateevici“
Instruire calculator
Victor EFRIM, manager sistem, Centrul Educaflional
PRO DIDACTICA
Ion LINGA, lector, Academia de ªtiinfle Economice
Obiectivul 2. Realizarea modulelor de perfecflionare a cadrelor didactice ºi manageriale
Concursul de Burse „Educaflie pentru o societate
deschisã“ a sprijinit financiar pentru participare la cursuri 187 de cadre didactice.
În perioada 20 aprilie-26 noiembrie 1999 cu intervale de 4-5 luni, destinate timpului de aplicare în practicã a cunoºtinflelor acumulate ºi de exersare a
abilitãflilor dezvoltate în cadrul treining-urilor, s-au
desfãºurat:
– 2 module de perfecflionare la didactica disciplinelor ºi la psihologie pentru psihologi ºi profesori
de discipline umanistice din licee ( 80 -100 ore)
– 3 module de perfecflionare la management educaflional pentru directori ºi directori adjuncfli din
licee (122 ore)
Modulele propuse au fost concepute astfel încît sã
cuprindã mai multe aspecte de activitate a managerului, psihologului ºi a profesorului de liceu:
Management educaflional
Modulul I (42 ore)
Modulul II (40 ore)
Modulul III (40 ore)
Psihologie øcolarã
Modulul I (50 de ore)
Modulul II (50 de ore)
Didactica limbii române
Modulul I (50 de ore)
Modulul II (40 de ore)
Didactica limbii engleze
Modulul I (50 de ore)
Modulul II (40 de ore)
Didactica istoriei
Modulul I (40 de ore)
Modulul II (40 de ore)
Didactica geografiei
Modulul I (40 de ore)
Modulul II (40 de ore)

La modulul final participanflilor li s-au înmînat certificate de absolvire a Cursurilor de perfecflionare CEPD,
Autorizaflia Ministerului Educafliei ºi ªtiinflei (Seria 99,
nr.0207).
Analiza statisticã a rezultatelor de participare la
concurs a demonstrat cã cei 187 de bursieri reprezintã
urmãtoarele arii geografice:
jud. Chiºinãu – 82 persoane, jud. Bãlfli – 24, jud.
Lãpuºna – 23, jud. Ungheni – 19, jud. Orhei – 17, jud.
Tighina – 11, jud. Soroca – 6, jud. Edinefl – 5.
Din tofli aceºtia, 59 profesori reprezintã ºcolile
rurale, iar 128 profesori – ºcolile urbane (capitala ºi
centrele judeflene).
Rezultatele analizei confirmã necesitatea dezvoltãrii programelor de sprijinire a ºcolilor din mediul rural.
Obiectivul 3. Formarea formatorilor pentru disciplinele exacte
Implementarea noului curriculum de liceu a impus
necesitatea constituirii ºi pregãtirii unei echipe de formatori ºi pentru aria curricularã ªtiinfle
Prin concurs, la 4 discipline – fizica, matematica,
biologia, chimia – au fost selectate urmãtoarele persoane:
Viorel BOCANCEA – lector, Universitatea
Pedagogicã Tiraspol
Tatiana IACUBIfiCHI – director adjunct, liceul
„Matei Basarab“, Chiºinãu
Lidia BEZNIfiCHI – director adjunct, Direcflia
Judefleanã Învãflãmînt, Tineret ºi Sport, Lãpuºna
Roman COPÃCIANU – profesor, Liceul Teoretic,
Cãrpineni
Tamara CURTESCU – metodist, Direcflia Municipalã
Învãflãmînt, Tineret ºi Sport, Chiºinãu
Nina BÎRNAZ – profesoarã, liceul „Spiru Haret“,
Chiºinãu
Tatiana DUDNICENCO – doctorandã, Universitatea
de Stat din Moldova
Valeriu GORINCIOI – director, Liceul Teoretic,
Cãlãraºi
Silvia LOZOVANU – metodist, Direcflia Municipalã
Învãflãmînt, Tineret ºi Sport, Chiºinãu
Igor POVAR – conferenfliar, Universitatea de Stat
din Moldova
Nadejda VELIªCO – ºefa Direcfliei Învãflãmînt Preuniversitar, MEª
Începînd cu luna octombrie 1999, persoanele respective au fost implicate într-un vast program de formare ºi de dezvoltare profesionalã.
Obiectivul 4. Stabilirea relafliilor de colaborare cu
noile Direcflii Judeflene Învãflãmînt, Tineret ºi Sport
În perioada 15-20 decembrie 2000 Centrul Educaflional PRO DIDACTICA, în colaborare cu MEª, a organizat o întrunire a directorilor generali ºi a directorilor
adjuncfli ai Direcfliilor Judeflene Învãflãmînt, Tineret ºi
Sport (DJÎTS) din republicã. În aceastã activitate au fost
antrenate 40 de persoane, reprezentînd factorii de de-
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cizie de la nivel local ºi ministerial.
Obiectivele întrunirii au fost :
– stabilirea relafliilor de colaborare
– identificarea problemelor prioritare la nivel de
judefle
– identificarea nevoilor de dezvoltare profesionalã
a managerilor DJÎTS
– realizarea modulului „Arta dirijãrii. Roluri manageriale“
Întrunirea a avut o înaltã rezonanflã în mediul participanflilor, pregãtind terenul pentru colaborarea ulterioarã.
Pentru participare la modulul de trening „Arta dirijãrii. Roluri manageriale“ au fost oferite certificate valabile în procesul de atestare. La acest program au
participat în calitate de cursanfli ºi specialiºti ai
Ministerului Educafliei ºi ªtiinflei. În opinia lor, programul propus a prezentat un model de alternativã pentru
organizarea instruirii adulflilor, propunînd conflinuturi
extrem de necesare ºi metode eficiente de lucru în grup.
Fonduri reportate pentru proiecte 2000:
Formarea formatorilor în domeniul evaluãrii
unitãflii ºcolare
$ 19 914.00
Formarea ºi perfecflionarea cadrelor în domeniul
managementului educaflional, didacticii disciplinelor
umanistice ºi exacte
$ 18 041.00
Perfecflionarea cadrelor manageriale din licee ºi
direcflii de învãflãmînt
$ 20 000.00
Cheltuieli:

$ 196 827.02

Secfliunea IV. Alte inifliative
În cadrul acestei secfliuni s-a urmãrit sprijinirea
inifliativelor educaflionale de impact, venite din partea
institufliilor educaflionale sau organizafliilor neguvernamentale din domeniul educafliei. Astfel, a fost susflinut
proiectul Junior Achievement Moldova, în cadrul cãruia
au fost realizate:
– activitãfli de instruire pentru profesorii care
implementeazã programul Economie Aplicatã
– evenimente cu caracter special pentru elevii participanfli la program (olimpiada republicanã, concursul
companiilor ºcolare etc.)
– conferinfle ale profesorilor pe probleme de dezvoltare curricularã ºi metodologie
– participãri ale profesorilor, elevilor ºi coordonatorilor de programe JA la evenimentele internaflionale din
refleaua JA (Conferinfla bienalã Junior Achievement
International, 11-14 iulie 1999, Indianapolis, SUA;
Conferinfla elevilor din programul JA din flãrile Europei
Centrale ºi de Est, Bucureºti, România)

Fonduri reportate pentru proiecte în curs de
desfãºurare:
$ 14 725.00
Dezvoltarea Centrului Educaflional Pro Didactica,
cheltiuieli operaflionale:
$ 92 789.76
Fonduri reportate pentru 2000:
$ 2 000.00
Cheltuieli:
$ 4 807.00
Total cheltuieli program:
$ 713 298

„LECTURÆ ØI SCRIERE
PENTRU DEZVOLTAREA GÎNDIRII CRITICE“
(LSDGC)
Obiectivul general al proiectului este eficientizarea
procesului didactic din Republica Moldova prin introducerea unei metodologii ce promoveazã învãflarea
activã ºi independentã, contribuind pe aceastã cale la
dezvoltarea gîndirii critice
Obiectivul general pentru anul 1999 a vizat continuarea activitãflii de instruire a participanflilor, familiarizarea cu metodologia LSDGC
implementarea acestei metodologii în cadrul activitãflilor de predare / învãflare/ evaluare
Participanflii în program sînt 35 de profesori de la
toate nivelurile de învãflãmînt, selectafli prin concurs în
septembrie 1998.
Formatori în cadrul atelierelor de instruire au fost 4
profesori universitari din Statele Unite ale Americii:
Timothy SHANAHAN, PhD
Jerome BZUTELL, PhD
Bill SHARA, PhD
Synthia McDERMOTT, EdD

Activitæfli de instruire
O serie de ateliere de instruire au fost dirijate de
formatorii din Statele Unite ale Americii
Atelierul „Învãflarea prin cooperare“
20-23 martie, 1999, Chiºinau, Centrul Educaflional
PRO DIDACTICA
Obiective:
– formarea conceptului de învãflare prin cooperare
– planificarea lecfliilor utilizînd cadrul ERR
Subiecte:
– învãflarea prin cooperare: obiective, elemente de
bazã, finalitãfli
– strategii de învãflare prin cooperare: demonstraflii
ºi proiectare
– proiectarea didacticã în cadrul ERR
– prezentarea planurilor de lecflie
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– discutarea schemei planurilor de lecflie
– exerciflii dirijate de proiectare a lecfliilor
– forme de evaluare
Atelierul „De la autoexprimare la argumente
scrise“
15-19 mai, 1999, Chiºinãu, Centrul Educaflional
PRO DIDACTICA
Obiective:
– elaborarea ºi examinarea procesului de scriere
– dezvoltarea abilitãflilor de citire reflexivã
– predarea eficientã a citirii ºi scrierii la diferite
discipline/nivele ale învãflãmîntului
Subiecte:
– modele de ateliere de scriere
– modalitãfli de predare pentru formarea abilitãflilor
de scriere
– realizarea transferului de la scrierea personalã la
cea publicã
– tehnici de stimulare ºi de facilitare a scrierii
– analiza procesului de lecturã reflexivã
– atelierul de lecturã ºi componentele sale
– utilizarea tehnicilor de lecturã la diferite discipline
Atelierul „Abilitãfli de instruire a adulflilor“
12-14 octombrie 1999, Chiºinãu, Centrul
Educaflional PRO DIDACTICA
Obiective:
– familiarizarea participanflilor la proiect cu principiile de instruire a adulflilor
– evaluarea metodologiei LSDGC (anul I)
– planificarea activitãflilor de instruire-model pentru adulfli
Alte activitãfli au fost organizate de cãtre echipa de
coordonare a proiectului.
Întruniri lunare ale profesorilor
Obiectivele acestor întruniri au vizat:
împãrtãºirea experienflei profesionale
instruirea reciprocã
23-24
ianuarie
1999,
Chiºinãu,
Centrul
Educaflional PRO DIDACTICA
Obiective:
– identificarea stilurilor de comunicare interpersonalã
– dezvoltarea abilitãflilor de comunicare interpersonalã
Subiecte:
– particularitãfli stilistice de comunicare
– analiza tranzacflionalã în comunicarea didacticã
27-28 februarie 1999, Chiºinãu, Centrul Educaflional PRO DIDACTICA
Obiective:
– stabilirea corelafliei dintre curriculum ºi
tehnologiile de predare

– evidenflierea principiilor de bazã în realizarea
proiectãrii didactice
– trecerea în revistã a tehnicilor de organizare a
clasei, lucrul în perechi ºi în grup
Subiecte:
– analiza ºi rezolvarea problemelor apãrute în
implementarea strategiilor RWCT
– planificarea activitãflii pentru anul II de implementare a proiectului
– realizarea studiilor de caz, discutarea lor ºi identificarea solufliilor
24-25 aprilie 1999, Chiºinãu, Centrul Educaflional
PRO DIDACTICA
Obiective:
– discutarea problemelor de implementare a strategiilor LSDGC la toate disciplinele ºi nivelurile de
învãflãmînt
– pregãtirea materialelor-suport pentru profesori
Subiecte:
– discuflii în grup asupra procesului de implementare a proiectului
– prezentãri în fish-ball
– lucru în echipã pentru pregãtirea materialelor-suport
2-3 decembrie 1999, Chiºinãu, Centrul Educaflional
PRO DIDACTICA
Obiective:
– conºtientizarea necesitãflii schimbãrii
– planificarea procesului de implementare a schimbãrii
Subiecte:
– managementul schimbãrii
– necesitatea schimbãrii
În perioada noiembrie – decembrie la Centrul Educaflional PRO DIDACTICA au avut loc trei întruniri al
cãror obiectiv l-a constituit elaborarea curriculum-ului
pentru cursul LSDGC.
În scopul dezvoltãrii abilitãflilor de instruire, de
prezentare ºi de lucru în echipã a participanflilor în
proiect ºi a diseminãrii metodologiei LSDGC, în vara
anului 1999 au fost organizate:
Atelierul „Elaborarea curriculum-ului ºcolii de
varã“
26-29 iulie 1999, Vadul-lui-Vodã
Obiective:
– planificarea programului ºcolii de varã
– prezentarea planului de activitate pe anul 19992000
– prezentarea criteriilor de certificare a viitorilor
formatori
– revizuirea metodologiei LSDGC
– formarea abilitãflilor de observare ºi de analizã a
unui eveniment de instruire
– oferire de feedback
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ªcoala de varã „Dezvoltarea Gîndirii Critice“
15-22 august 1999, Holercani
Participanfli: 48 studenfli
Formatori: 18 profesori
Obiective:
– dezvoltarea abilitãflilor de gîndire criticã ºi de
depãºire a stereotipurilor în gîndire ºi în acfliune
– exprimarea liberã a opiniilor proprii ºi manifestarea respectului faflã de opinia altora
– conºtientizarea propriului stil de gîndire ºi de
învãflare
– motivarea pentru dezvoltarea propriilor abilitãfli
de prezentare
– manifestarea responsabilitãflii pentru procesul de
autoinstruire
– dezvoltarea spiritului de echipã, de colaborare ºi
de comunicare în procesul învãflãrii
Subiecte:
– studiul analitic al proceselor de gîndire
– comunicarea oralã
– lectura prin prisma conceptului de gîndire criticã
– discuflii în baza lecturii
– scrierea inspiratã din lecturã
– de la scrierea personalã la scrierea pentru exprimare publicã
Cheltuieli:
$ 27 794.51

Materiale didactice
Au fost traduse ºi multiplicate ghidurile LSDGC
care servesc drept material ºtiinflific ºi metodic pentru
implementarea ºi diseminarea conceptului ºi a
metodologiei acestui proiect:
Ghidul V „Învãflarea prin cooperare“
Ghidul VI „Proiectarea lecfliilor ºi evaluarea“
Ghidul VII „Atelier de scriere. De la autoexprimare
la argumente scrise“
Ghidul VIII „Sã formãm cititori reflexivi“
Au mai fost realizate:
Selectarea ºi elaborarea materialelor didactice
suport (texte, descrieri de activitãfli didactice, tehnici,
programe, teste, etc)
Traducerea materialelor referitoare la elaborarea ºi
dezvoltarea curriculum-ului universitar
Colectarea înregistrãrilor video pentru biblioteca
didacticã
Elaborarea buletinelor informative
Cheltuieli:
$ 1 631.5

Participæri la conferinfle internaflionale
„Effective teaching Effective learning“
25-28 martie, 1999, Ungaria, Szeged
Acest atelier a fost axat pe tehnici ºi strategii de
predare în învãflãmîntul superior. Activitãflile atelierului

au fost complementate de prezentãrile fãcute de
echipele de inifliativã din diferite flãri.
„Implementarea
proiectului
LSDGC
în
Învãflãmîntul Superior“
9-16 iunie, 1999, Croaflia, Opatija
La aceastã conferinflã au participat reprezentanfli ai
echipelor de inifliativã naflionale ºi ai institufliilor de
învãflãmînt superior din 20 de flãri. Discufliile s-au axat
pe diverse modalitãfli de pregãtire a viitorilor pedagogi,
în vederea asigurãrii unui volum de cunoºtinfle ºi abilitãfli, formarea cãrora este facilitatã de cadrul
metodologic al LSDGC.
Au participat la conferinflã:
Elena MURARU, Universitatea de Stat din Moldova
Mihai GROSU, Universitatea Pedagogicã „I. Creangã“
Alvina GROSU, Universitatea de Stat din Moldova
„Planificarea activitãflilor proiectului LSDGC“
18-22 Iunie, 1999, Ungaria, Budapesta
La aceastã conferinflã a fost realizatã planificarea
activitãflilor pentru urmãtorul an. Au fost prezentate
rapoartele de activitate. Echipa LSDGC Moldova (voluntarii americani ºi coordonatorii locali) a proiectat activitatea pentru anul doi de implementare a proiectului.
Conferinfla “LSDGC“
18-22 Iulie, 1999, România, Constanfla
Seminarul a întrunit cadre didactice implicate in
pregãtirea ºi perfecflionarea profesorilor.
Au participat:
Ludmila PAPUC, Universitatea Pedagogicã „I.
Creangã“
Alvina GROSU, Universitatea de Stat din Moldova
Nicolae CREfiU, coordonator de program
Cheltuieli:
$ 4 009.77
Total LSDGC:

$ 40 000

„PAS CU PAS“

Scopul programului educaflional „Pas cu Pas“ (PPP)
este promovarea educafliei formative, individualizate, în
spiritul unui autentic parteneriat cu familia ºi comunitatea, prin crearea de grupe de grãdiniflã ºi clase centrate pe necesitãflile ºi interesele copiilor, în care copiii
sã trãiascã practica unor minidemocraflii, dezvoltîndu-ºi
o gîndire criticã.
Programul este recunoscut oficial ºi recomandat
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spre o implementare cît mai amplã, iar certificatele de
perfecflionare eliberate de el, prin hotãrîrea Colegiului
Ministerului Educafliei ºi ªtiinflei (25 mai 1999), sînt
luate în consideraflie la atestarea cadrelor didactice.
În anul 1999 s-au încununat de succes schimbãrile
începute în 1994 prin inifliativa „Educaflie preºcolarã“,
la care în 1996 s-au adãugat inifliativele „ªcoalã primarã“ ºi „Învãflãmînt pedagogic“, iar mai tîrziu „Vîrsta
de creºã“ (1997): prin integrarea acestor componente
impactul Programului asupra reformãrii întregului sistem de pregãtire ºi reciclare a cadrelor didactice pentru
ciclurile preºcolar ºi primar a devenit mult mai profund
ºi sistematic. În anul 1999 s-a finalizat instruirea unui
numãr considerabil de formatori (30 de persoane), care
au beneficiat de numeroase treninguri în flarã ºi peste
hotare pe parcursul mai multor ani. Aceºtia s-au inclus
activ în sistemul de pregãtire a cadrelor didactice conform Programului în centrele metodice din Chiºinãu ºi
Bãlfli. Spre sfîrºitul anului 1999 în Program erau antrenate peste 230 de clase primare ºi peste 500 de grupe
de grãdiniflã.
La 25-26 noiembrie 1999 a avut loc conferinfla teoretico-practicã jubiliarã a Programului, la care un cerc
larg de persoane oficiale – inclusiv factori de decizie din
cadrul Ministerului Educafliei, Bãncii Mondiale, etc. –
i-au urmãrit realizãrile în aceastã perioadã. În plus,
prin ateliere tematice ºi expoziflia bogatã a materialelor
practice din clasele/grupele PPP, conferinfla a creat un
mediu propice schimbului de experienflã pentru cadrele
didactice din toate componentele Programului.
In 1999 cu titlu de premierã absolutã a fost lansatã
inifliativa„Includerea copiilor cu necesitãfli speciale“,
initiativã ce devine actualã în condifliile Moldovei, în
special în zonele rurale, cînd numãrul copiilor cu necesitãfli speciale creºte, in timp ce numãrul institufliilor
speciale descreºte.
Anul ºcolar 1999/2000 are o importanflã deosebitã
pentru Programul „Pas cu Pas“, fiind anul final al ciclului primar pentru prima generaflie de discipoli ai respectivului program. În scopul asigurãrii continuitãflii
tehnologiilor educaflionale promovate ºi a facilitãrii
tranzifliei spre ciclul gimnazial, Programul PPP, împreunã
cu un alt program al Fundafliei Soros – „Lecturã ºi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice“ – a inifliat o serie
de treninguri pentru ºcolile care implementeazã PPP.
În 1999 ºi-a continuat activitatea seminarul pentru
cadrele profesoral-didactice din învãflãmîntul pedagogic. Cele mai importante schimbãri în curriculum (noi
cursuri normative – „Sisteme educaflionale alternative:
Pas cu Pas“; „Observarea“, etc), în tehnicile de lucru cu
studenflii ºi în modul de desfãºurare a stagiilor
studenflilor au avut loc la Universitatea Pedagogicã de
Stat din Bãlfli, colegiile pedagogice din Bãlfli ºi Soroca,
Universitatea Pedagogicã din Chiºinãu.
Deja al doilea an Programul Educaflional „Pas cu
Pas“ este partenerul strategic al FISM în microproiectele
legate de institufliile educaflionale rurale, care constituie

circa 38% din numãrul total al microproiectelor. Pînã la
sfîrºitul anului 1999 în Program s-au inclus 30 de ºcoli
din proiectul FISM. 197 de pedagogi, administratori ºi
primari din localitãflile respective au beneficiat de, cel
puflin, un trening oferit de PPP.
Baza ideaticã a acestui parteneriat o constituie
convingerea fermæ cã investiflia în factorul uman este
cea mai importantã, absolut necesarã ºi decisivã în
evoluflia societãflii noastre pe calea democratizãrii.
Întrucît pedagogii participanfli la proiect sînt din localitãflile rurale, unele seminare sînt organizate în
deplasare, adica in localitæflile respective.
PPP a contribuit la dotarea ºcolilor incluse in
proiect cu surse variate de informare ºi instruire pentru
copii ºi pedagogi – ediflii enciclopedice, manuale alternative, dicflionare, cãrfli pentru lecturã, de care ºcolile
duc lipsã în condifliile penuriei actuale. Toate materialele au un caracter deschis ºi stimuleazã învãflarea
activã, prin manipulare ºi descoperire, dezvoltã gîndirea criticã, creativã.

În 1999 au avut loc urmãtoarele activitãti:
Educaflie preºcolarã
Inifliative noi
S-a extins contractul de colaborare cu Banca
Mondialã la nivel de instituflii preºcolare. Se lucreazã
cu colectivele didactice – al grãdiniflei din Budeºti (6
grupe) ºi al grãdiniflei-ºcoalã din Petrunea, Glodeni ( 6
grupe, 4 clase primare). Sînt pe pistã de lansare institufliile din Cãlimãneºti, Nisporeni ºi Varnifla.
A fost lansatã inifliativa „Includerea copiilor cu
necesitati speciale“. S-a lucrat cu primul grup de persoane din instituflii preºcolare, inclusiv cadre medicale,
specialiºti în domeniul necesitæflilor speciale. În cadrul
acestei inifliative, grupul de formatori a beneficiat de un
seminar regional de 5 zile, organizat de experfli din
SUA, care a avut loc în România, la Poiana Braºov.
Instruire ºi perfecflionare continuã a cadrelor didactice antrenate in Program:
Procesul s-a desfãºurat în baza celor 2 centre metodice ale programului: Bãlfli nr. 43 ºi Chiºinãu nr. 216
de expertul din oficiu ºi echipele de formatori ºi specialiºti invitafli.
În total, dupã categorii, s-au realizat zile de treining ºi observãri în practica educaflionalã, respectiv, 18
zile pentru vîrsta de 1-3 ani, 46 de zile pentru categoria
de 3-7 ani, 3 zile consilii metodice.
ªedinfle metodice
Criterii ºi forme de evaluare a cadrului didactic
Forme de organizare ºi management a unui curriculum centrat pe copil
Adunarea ºi gestionarea resurselor
Numãrul de beneficiari – 1447
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Seminare de promovare a educafliei formative dupã
modelul „Pas cu Pas“ pentru Direcfliile de Învãflãmînt
locale, Instituflii de perfecflionare a cadrelor didactice –
8 zile (Chiºinãu nr.188, 146, 216, Bãlfli nr.43, Cauºeni
nr.1, Sîngerei nr. 6)
Vizite ale experflilor din Program pe teren – în 23 de
localitãfli
Asistenflã metodicã ºi teren de activitate practicã
pentru studenflii institufliilor superioare cu profil pedagogic:
Practica de stat – 8 sãptãmîni; practica curentã – 6
sãptãmîni; practica pasivã – 1 zi/ sãptãmînã/ 7 luni de
zile (Bãlfli nr.43, Chiºinãu nr.216, 188), în total 320 de
studenfli.
Alte activitãfli:
Asistenflã tehnicã ºi logisticã la crearea ºi înregistrarea Asociafliilor Obºteºti ale cadrelor didactice ºi
pãrinflilor din institufliile cu Program.
Elaborare de planuri analitice pentru obflinerea licenflei: 1. „Educaflie centratã pe copil. Vîrsta pînã la 3 ani“ 2.
„Educaflie axata pe necesitãflile copilului. Vîrsta 3-7 ani“.
3. „Psihopedagogia familiei. Educaflie pentru reuºitã“.
Evaluare finalã a dezvoltãrii gradului de
inteligenflã ºi a creativitãflii copiilor de 6-7 ani, care sînt
educafli în grupele cu program (72 de copii, grãdinifla
nr.216, Chiºinãu). Prelucrare ºi prezentare pentru
Colegiul MEª „Evaluarea Programelor de alternativã“.
Filmãri ºi montaj pentru filmele didactice: „Potenflialul educativ al mediului exterior“, „Instruire în specificul programului „Pas cu Pas“.
Elaborare de materiale pentru „Ghidul educatorului din Programul „Pas cu Pas“, Obiectivele procesului
educaflional, vîrsta 6-7 ani, „Fiºele de evaluare ale
cadrelor didactice din Program“, Bucletul „Identitatea:
Propriul eu“.
Suport material: Carte metodicã ºi artisticã, jucãrie
didacticã, mobilier special pentru 7 grupe din inifliativa
„0 la 3“ din cele 3 centre metodice.
Cursul primar
Comparativ cu anul 1998 numãrul claselor s-a
dublat, dar prioritarã rãmîne a fi calitatea prestafliei
învãflãtorilor în aceste clase. Un interes deosebit manifestã administratorii ºcolilor în care se desfãºoarã programul. Ei au înaintat proiecte pentru a se include în
proiectul „Citit -scrisul pentru dezvoltarea gîndirii critice“, iar în ºcoli organizeazã seminare ºi micro-laboratoare de lucru în scopul asigurãrii continuitãflii
Programului la etapa gimnazialã.

7 au avut loc la 2 centre metodice din Bãlfli (liceul
„M.Eminescu“, ªM nr.20)
3 s-au desfãºurat în localitãfli rurale
24 în ºcolile din Chiºinãu
10 la noul centru al Programului CED „Pas cu Pas“
(în baza ºcolii-grãdiniflã nr. 152, Chiºinãu).
Seminarele au fost organizate precum urmeazã:
– pentru inspectori ºi administratori -3 seminare
– pentru învãflãtori la clasa I – 6 seminare
– pentru învãflãtori la clasa II – 6 seminare
– pentru învãflãtori la clasa III – 4 seminare
– învãflãtori la clasa IV – 1 seminar
– seminare de inifliere pentru începãtori – 7
– treninguri pentru începãtorii din proiectul FISM – 4
– seminare de aprofundare pentru proiectul FISM – 7
În cadrul seminarelor au fost prezentate 92 de
activitãfli deschise. 383 de pedagogi ºi administratori
au beneficiat de o perfecflionare continuã.
Instruirea formatorilor
Formatorii, selectafli din mediul învãflãtorilor din
clasele III si IV, au beneficiat de 3 seminare, inclusiv
unul la Sinaia (România) cu formatori americani, care
au oferit ocazia unui dublu schimb de experienflã.
Legãtura cu învãflãmîntul pedagogic
Clasele cu Program din Chiºinãu, Bãlfli ºi Soroca
erau vizitate cu regularitate de studenflii institufliilor
pedagogice din aceste oraºe în cursul practicii pasive,
iar 45 de studenfli ºi-au desfãºurat aici practica activã.
Inifliativã nouã – implicarea copiilor cu necesitãfli
speciale. 4 învãflãtori au participat la un seminar în
aceastã temã la Poiana Braºov (România).
Alte activitãfli:
La solicitarea proiectului de reformare a învãflãmîntului cu susflinerea Bãncii Mondiale a fost produs un
film cu activitãfli in Program, distribuit ulterior în toate
judeflele pentru a fi demonstrat în cursul pregãtirii de
varã a cadrelor din ciclul primar.
Meritã sã fie menflionat rolul sporit pe care încep
sã-l joace pãrinflii în susflinerea desfãºurãrii Programului în clase. Astfel, în unele ºcoli – Roºcana din AneniiNoi, ºc. nr. 1 din or. Chiºinãu – pãrinflii au procurat
mobilier pentru clase.
Suport material: Carte metodicã ºi artisticã, materiale didactice, în special pentru ºcolile rurale din proiectul FISM.

Învãflãmîntul pedagogic superior
Perfecflionarea cadrelor
În decursul anului 1999 au fost desfãºurate 44 de
seminare cu conflinut teoretic-practic si o durata totala
de 74 de zile. Din acest numãr de seminare:

Seminare republicane
3 seminare la Universitatea Pedagogicã de Stat
„A.Russo“ cu tema:
Evaluarea în Programul „Pas cu Pas“
Lucrul cu cartea în programul „Pas cu Pas“
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Predarea individualizatã
Seminare internaflionale
Seminar de inifliere în modulul „De la 0 la 3“ – Vilnius, Lituania, 6-9 aprilie. Participanfli Maria PERETEATCU, ºef de catedrã Pedagogia ºi psihologia
învãflãmîntului primar ºi educaflie preºcolarã, doctor
conferenfliar, Universitatea Pedagogicã de Stat „A. Russo“, Valentina PRIfiCAN, ºef de catedrã Pedagogie ºi
psihologie, doctor, lector superior, Universitatea Pedagogicã de Stat „A.Russo“.
Curriculum centrat pe copil. Învãflare prin joc.
Predarea individualizatã – Poiana Braºov, România,
27-31 iulie, Universitatea Pedagogicã“Ion Creangã“:
Ion NEGURÃ, Lidia BERGIA; Universitatea din Tiraspol
cu sediul la Chiºinãu: Ludmila CIUBOTARU, Valentina
BOTNARU; Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici“
Chiºinãu: Cornelia REVENCU, Ana HÎNCU; Universitatea Pedagogicã de Stat „Alecu Russo“ Bãlfli: Lidia STUPACENCO, Valentina PRIfiCAN, Maria PERETEATCU,
Maria LAVRIC; Colegiul Pedagogic, Bãlfli: Olga CUCOª,
Lora CIOBANU, Maria MIHAILOV; Colegiul Pedagogic
Soroca: Nadejda NEGARÃ, Valentin GOLOBCIUC, Zinaida BURLACU, Valentina COSMAN, Ionela FRUNZÃ.
Modul nou: Includerea copiilor cu necesitãfli speciale – Poiana Braºov, 4-8 octombrie,participanfli: Lidia
STUPACENCO, decan al facultãflii Pedagogie ºi psihologie, doctor conferenfliar, Valentina PRIfiCAN, ºef de catedrã Pedagogie ºi psihologie, doctor, lector superior,
Maria PERETEATCU, ºef de catedrã Pedagogia ºi psihologia învãflãmîntului primar ºi educaflie preºcolarã,
Universitatea Pedagogicã de Stat „A.Russo“, Cornelia
REVENCU, lector superior, Colegiul Pedagogic „Alexei
Mateevici“,Chiºinãu.
Total cheltuieli:

$ 293 000

PROGRAMUL SPELT

SPELT este un program regional de colaborare cu
profesori americani în predarea limbii engleze, care s-a
menflinut pînã pe 1 iulie 1999. Cei doi profesori angajafli pentru o normã întreagã la universitãflile din Moldova au contribuit la programele de dezvoltare
profesionalã împreunã cu cei trei profesori americani
antrenafli în activitatea de instruire a corpului didactic.
De fapt, seminarele SPELT au constituit o parte impunãtoare a programului din anul curent, în cadrul cãruia
seminarele instructive pe termen lung au vizat atît

probleme de metodologie globalã, cît ºi aspecte concrete. În afarã de predare ºi instruire a profesorilor,
echipa de program a promovat spiritul de colaborare
prin medierea de întruniri, programe ºi studiu la
Centrele informaflionale ºi a administrat activitãfli
SPELT (editarea buletinului TEAM Report, º.a.). În plus,
ei au fost antrenafli în activitãfli extracurriculare (publicaflii ºcolare ºi cluburi de limbã englezã). În perioada
datã Moldova a gãzduit 5 profesori SPELT:
Hamilton BECK (predare a limbii engleze), USM
Christian CLAUSEN (instruirea profesorilor), USB
Victoria GROSS (instruirea profesorilor), USB
Anne STANDER (predare a limbii engelze), ASEM
Katja STENGELIN (instruirea profesorilor), ULIM
Cheltuieli administrative:
Cheltuieli program:
Total cheltuieli:

$ 1 533
$ 11 479
$ 13 012

LIGA NAfiIONALÃ DE
DEZBATERI PREUNIVERSITARE

În anul 1999, al doilea an de existenflã, activitatea
Ligii Naflionale de Dezbateri a fost orientatæ în primul
rînd în direcflia îmbunãtãflirii calitãflii dezbaterilor. Au
fost organizate 50 seminare de inifliere ºi de aprofundare în tehnicile dezbaterilor. Cu scopul de a continua
promovarea Programului au fost întreprinse acfliuni de
depistare a unor surse financiare alternative. Cu pãrere
de rãu încã nu am primit nici un rãspuns pozitiv la
cererile ºi proiectele prezentate.
Prin intermediul Programului Naflional de Dezbateri
elevii ºi studenflii din Moldova au participat la competiflii internaflionale desfãºurate în Croaflia, Ucraina,
România ºi Portugalia, unde au obflinut rezultate foarte
bune. În luna iulie 1999 a fost organizatã tabãra de
varã unde debaterii au avut posibilitatea sã facã multiple schimburi de idei între ei ºi cu o grupã de elevi,
oaspefli din Ucraina.
În anul 1999 activitatea Programului de Dezbateri
a inclus copiii claselor III-XII din ºcolile ºi liceele
Republicii Moldova. In prezent nu existã nici un judefl
în care sã nu activeze cel puflin un club de dezbateri.
Date statistice generale:
Numãrul elevilor participanfli în program: 2500
Numãrul studenflilor implicafli:
în calitate de debateri: 300
în calitate de arbitri: 28
antrenori naflionali ºi regionali: 6
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seminare regionale: 10
seminare naflionale: 1
seminare locale: 60
competiflii regionale: 27
competiflii naflionale: 2
competiflii studenfleºti: 3
Regiunea Chiºinãu
La moment putem afirma cu certitudine ca în Chiºinãu dezbaterile vor avea o continuitate durabilã. Activitãflile efectuate în municipiu au necesitat cele mai
pufline cheltuieli, comparativ cu ceea ce s-a cheltuit în
alte regiuni. În baza taxelor de participare la competiflii
au fost colectate anumite resurse financiare în aceastã
regiune.
De asemenea, în urma acordurilor de colaborare cu
direcfliile ºcolilor de învãflãmînt, LNDP a fost scutitã de
arenda încãperilor pentru desfãºurarea activitãflilor propuse. La nivel de club se observæ o tendinflã de a crea
fonduri proprii pentru necesitãflile interne ale clubului.
Astfel a fost posibilã organizarea competifliilor de dezbateri de tip interclub.
Trebuie menflionat faptul cã în continuare rãmîne
la un nivel înalt interesul faflã de dezbateri în municipiul Chiºinãu, astfel au apãrut cluburi noi, foºtii liceeni sau încadrat în calitate de voluntari la antrenarea noilor
beneficiari ai Programului în Chiºinãu, seminare instructive sînt organizate pentru cluburile noi.
Date statistice:
ºcoli ºi licee implicate în Program: 11
antrenori: 17
seminare regionale: 2
seminare locale: 9
competiflii regionale: 5
Coordonatori: Adrian CATAN, Corneliu CIRIMPEI
Regiunea Centru
În anul doi de activitate pentru regiunea Centru s-a
conturat o situaflie mai clarã pentru viitor. În privinfla
competifliilor regionale s-a ajuns la înflelegerea în care
douã localitãfli (Cãlãraºi ºi Ialoveni) sînt dispuse sã
ofere încãperi pe gratis pentru desfãºurarea competifliilor ºi locuri de cazare pentru participanfli.
Avem cazuri cand direcflia unui liceu stimuleazã
financiar cei mai buni debateri ai institufliei. În unele
localitãfli pãrinflii contribuie substanflial la buna desfãºurare a activitãflilor cluburilor. Ultimii contribuind ºi la
cazarea participanflilor la competiflii regionale.
Un numãr mare de profesori doresc sã se implice în
activitãflile Programului. Astfel la ultima reuniune au
participat trei echipe noi de profesori. Anul acesta a
sporit ºi numãrul echipelor participante la competifliile
regionale. Seminarele cu scop instructiv, organizate în
regiunea datæ, au avut menirea de a schimba imaginea
cluburilor începãtoare existente.
Date statistice:
ºcoli ºi licee implicate în Program: 10

antrenori: 11
seminare regionale: 2
seminare locale: 9
competiflii regionale: 2
Coordonatori: Adrian CATAN, Corneliu CIRIMPEI
Regiunea Nord
În anul 1999 numãrul cluburilor din regiunea Nord
a crescut. Au apãrut cluburi noi în localitãflile care pînã
la moment nu erau incadrate în Program. Desfãºurarea
activitãflilor, unde este implicat un numãr mare de persoane, este facilitatã de acordul de colaborare cu
Universitatea „A.Russo“, care oferã sãli ºi cazare la un
prefl redus. În unul din blocurile universitãflii este
amplasat ºi Centrul de dezbateri NORD.
Strategia seminarelor a constat în atragerea cîtorva
ºcoli dintr-o regiune compactã la o interconlucrare continuã.
Date statistice:
ºcoli ºi licee implicate în Program: 16
antrenori: 17
seminare regionale: 2
seminare locale: 9
competiflii regionale: 4
Coordonator: Natalia COJUHARI
Regiunea Sud
În anul 1999 activitatea a fost canalizatã pe
direcflia implementãrii elementelor societãflii contemporane democratice. fiinînd cont de lipsa de informaflie
ºtiinflificã din regiune s-a încercat asigurarea cluburilor
cu literaturã. Un succes considerabil l-au avut cele 9
seminare locale, unde s-a realizat cooperarea dintre
începãtori ºi avansafli.
Date statistice:
ºcoli ºi licee implicate în Program: 9
antrenori: 10
seminare regionale: 2
seminare locale: 9
competiflii regionale: 2
Coordonator: Lilia OLOG
Dezbateri pentru alolingvi
Începînd cu crearea LNDP s-au activizat dezbaterile
în limbile minoritãflilor naflionale: rusã, bulgarã, gãgãuzã. In douã localitãfli ale republicii (Cãlãraºi ºi Cimiºlia) existã cluburi de dezbateri ale romilor. Lunar au loc
competiflii interclub. Succese s-au înregistrat în aprofundarea cunoºtinflelor în domeniul dezbaterilor atît la
profesori, cît si la elevi. Activitãflile au devenit mai
deschise ºi atractive pentru participanfli.
Majoritatea profesorilor utilizeazã elemente de dezbateri la lecfliile curriculare. În activitãfli s-au implicat ºi
profesori, ºi elevi din partea stîngã a Nistrului, care au
apreciat importanfla unor asemenea modele de comunicare ºi instruire. Pe parcursul ultimului an s-au implicat noi ºcoli în promovarea dezbaterilor alolingve.
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Date statistice:
ºcoli ºi licee implicate în Program: 18
antrenori: 21
seminare regionale: 2
seminare locale: 14
competiflii regionale: 15
Coordonatori: Serghei LÎSENCO, Cristina ARABADJII
Dezbateri studenfleºti
În anul 1999 activitãflile programului s-au extins în
diverse instituflii de învãflãmãnt superior. A fost realizat
deasemenea ºi un seminar internaflional de dezbateri în
cadrul cãruia pentru prima datã a fost propus un nou
model al artei dezbaterilor cu denumirea „Policy“.
Spre sfîrºitul anului cei mai activi studenfli au participat la competiflia internaflionalã desfãºuratã la
Odesa, Ucraina. Pe parcursul anului s-au organizat o
serie de seminare de instructaj orientate spre ridicarea
calitãflii arbitrajului.
Date statistice:
centre universitare: 2
cluburi universitare: 8
seminare: 10
competiflii: 3
Coordonator: Vitalie MIHALACHE
Total cheltuieli program:

$ 96 971

CENTRUL DE
DEZVOLTARE A
TINERETULUI

Centrul de Dezvoltare a Tineretului din Moldova
(CDT), avînd la bazæ cîteva programe educaflionale ale
Fundafliei Soros (Educaflia pentru Sãnãtate, Rezolvarea
Conflictelor, Programul pentru Tineret) a fost înregistrat
cu statut de organizaflie neguvernamentalã pe 16
decembrie 1998.
În prezent, aproximativ 10.000 de tineri din Moldova sînt printre beneficiarii Centrului. Scopul activitãflilor Centrului de Dezvoltare a Tineretului este de a-i
pregãti pe tineri pentru un mod de viaflã decentã ºi
adecvatã cerinflelor mileniului III.
Centrul de Dezvoltare a Tineretului are în subordinea sa trei departamente: Departamentul Tînãrului
Lider, Departamentul activitãflilor extraºcolare ºi Departamentul de trening. Aceste programe au menirea sã
contribuie la educarea tinerilor in spiritul unui mod de
viaflã sãnãtos, fericit ºi productiv.

Departamentul Tînãrului Lider
Programul ªcoala Tînãrului Lider (ªTL)
Programul ªcoala Tînãrului Lider ºi-a început activitatea în februarie 1999.
Obiectivele programului au inclus crearea abilitãflilor de comunicare într-o atmosferã deschisã, determinarea scopurilor în viaflã ºi asistarea tinerilor în
luarea deciziilor rezonabile.
Obiectivele au putut fi realizate prin intermediul
activitæflilor organizate in cadrul laboratoarelor de creaflie, meselor rotunde, emisiunilor – radio, orientate pe
urmãtoarele direcflii:
– selectarea adecvatã a subiectelor,
– echilibrul dintre partea teoreticã ºi activitãflile
practice,
– metodele interactive de lucru
– atmosfera favorabilã.
Membrii ªTL au fost invitafli la douã emisiuni „Ora
copiilor“ si „Semnal Junior“ la Radio Moldova, unde au
avut posibilitatea sã practice tehnicile de intervievare, sa
discute în direct cu reprezentanflii Ministerului Educafliei
ºi ªtiinflei, ai Ministerului Muncii, Protecfliei Sociale ºi
Familiei, ai Ministerului Sãnãtãflii ºi ai UNICEF-ului.
A fost organizatã Tabãra de varã în judeflul
Suceava (România), cofinanflatã de Fundaflia Episcopiei
din judeflul Suceava (România). Mai mult ca atît, împreunã cu voluntarii au fost organizate 3 ºedinfle de trening cu elevii din Strãºeni la Tabãra de Varã din Vadul
lui Vodã, Moldova (50 participanfli). 150 de elevi din
ºcolile ºi liceele municipiului Chiºinãu au beneficiat în
perioada anului 1999 (februarie-decembrie) de instruirea în cadrul Programului ªcoala Tînãrului Lider.
Coordonatori: Stacey MARIANO, Emilia MORARU
Programul extracurricular mass-media
Programul extracurricular mass-media ºi-a propus
sã ofere cursuri de instruire în domeniul jurnalismului.
Astfel, coordonatorii CDT au selectat un grup de elevi
(clasele VII-VIII), interesafli de jurnalism, inclusiv absolvenfli ai ªcolii Tînãrului Lider, care au avut întîlniri
sãptãmînale la Centrul Independent de Jurnalism. ªedinflele au inclus urmãtoarele teme: genurile massmedia, ce este o publicaflie periodicã, un editorial, cum
se scrie un reportaj, un articol, un interviu, ce calitãfli ar
trebui sã posede un bun jurnalist, precum ºi organizarea lucrului în redacflie. În plus, elevii au fost inifliafli în
elaborarea unei campanii ºi a materialelor promoflionale, inclusiv editarea unui buletin ºi publicarea unui
pliant publicitar.
La aceste întîlniri au fost invitafli profesori, jurnaliºti de la agenflii de presã, care au flinut cursuri despre
mass-media în general, despre problemele existente,
despre organizarea si specificul lucrului în redacflii,
agenflii. Toate activitãflile au avut un caracter interactiv,
practic ºi au inclus ºi o vizitã la Radio Moldova.
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Patru membri ai programului extracurricular massmedia au fost invitafli de Organizaflia European Youth
Exchange Moldova sã participe, în calitate de jurnaliºtijuniori, la sesiunea de toamnã a Parlamentului Copiilor.
O atenflie deosebitã am acordat în cadrul cursului
elaborærii unui spot publicitar, mediatizærii unui eveniment. În special am analizat urmãtoarele teme: elaborarea unei sigle, a unui pliant publicitar, a unor materiale
promoflionale (adezive, calendar, tricou), publicarea
unui buletin ºi organizarea unui eveniment public.Cele
douã ediflii ale buletinului T&U, pe care le-am editat au
fost concepute, realizate si prezentate integral de adolescenfli.

Departamentul Activitãfli Extraºcolare
În 1999 Departamentul Activitãfli Extraºcolare a
oferit programe ce le-au maximizat tinerilor timpul
liber concomitent cu însuºirea a noi abilitãfli.
Coordonator: Melania MIHAILOV
Odiseea Cugetului (OM)
Obiectivele:
Concepflia noastrã este sa ajutæm copiii sã-si dezvolte spiritul creativ, cel critic ºi sã fie pregatifli sa ia
decizii spontan, pentru a concura cu succes ºi a face
contribuflii substanfliale în mediul business-ului competitiv.
Pentru a atinge acest scop dorim sã le oferim copiilor un model de dezvoltare a anumitor abilitãfli : gîndirea creativã, logicã, criticã, care pot fi aplicate în diferite
situaflii. Prin urmare dorim sã le oferim posibilitatea de
a participa la programul anual Odiseea Cugetului.
Pe parcursul anului 1999 OM a continuat sã se extindã în direcfliile inifliale ºi susflinute în anii precedenfli:
activitatea extracurricularã a elevilor ( categorii de vîrstã: 8-11, 12-15, 16-19). Faptul cã scopul OM a rãmas
neschimbat, adicã dezvoltarea creativitãflii, gîndirii logice ºi a lucrului în echipã, denotã importanfla ºi necesitatea unui asemenea program în activitatea copiilor.
În prima jumãtate a anului 1999 proiectul OM a
fost implementat în diferite localitãfli, antrenînd 50 de
echipe in care au participat un numar de 350 de elevi ºi
36 de adulfli. 28 de echipe au participat la Competiflia
Naflionalã, limba de comunicare fiind engleza, iar alte
12 echipe – la competiflia regionalã, limba de comunicare fiind româna. (Locul desfæøurærii – Cãuºeni,
Moldova). În martie am organizat douã seminare pentru arbitri, au participat 21 de persoane dintre care 14
voluntari ai Corpului Pãcii. Pentru a-ºi împãrtãºi experienfla ºi a se familiariza cu noile metode de lucru
europene 3 echipe din Cimiºlia, Chiºinãu ºi Orhei (21
elevi) au participat la festivalul european din Klaipeda,
Lituania. Iar echipa din Cimiºlia a participat la Competiflia Mondialã din Knoxville, Tennessee. În acest scop

am beneficiat de suport financiar din afara CDT.
Sponsori au fost: Fundaflia Soros Moldova, USIS,
Centrul Reformelor Business-ului Privat ºi Comunitatea.
În jumætatea a doua a anului am organizat 7 seminare pentru profesori ºi antrenori la care au participat
196 persoane. Accentul s-a pus pe diversitatea activitãflilor în scopul sporirii calitãflii ºi a materialelor
prezentate de echipã.
Clubul Psihologic „Enigma“
În procesul de evoluflie a copilului apar perioade de
crizã în care conflictele cu cei din jur se agraveazã. Una
din cele mai critice, dar ºi definitorii etape pentru conturarea personalitãflii este adolescenfla. Cu cît adolescentul va însuºi mai devreme tehnicile constructive de
rezolvare a conflictelor, cu atît mai repede ºi eficient va
putea opune rezistenflã, dar ºi contribuflie personalæ în
soluflionarea conflictelor declanøate. Acesta a fost încæ
un argument pentru crearea clubului psihologic „Enigma“ pentru adolescenflii claselor X-XII, care urmau sãºi dezvolte abilitãflile de comunicare ºi constructive in
solutionarea conflictelor.
În cadrul Clubului Psihologic „Enigma“ au fost
realizate urmãtoarele activitãfli: concurs de desen în
douã etape, concurs pentru eseuri, dispute, mese
rotunde ºi o conferinflã teoretico-ºtiinflificã.
Alte activitãfli realizate: 15 treninguri în ºcolile ºi
liceele, taberele ºi terenurile de varã pentru copiii din
or. Chiºinãu ºi Vadul lui Vodã : promovarea unor tehnici constructive de rezolvare a conflictelor, organizarea
unor acfliuni prin ºcolile ºi liceele din or. Chiºinãu cu
genericul „O zi fãrã conflicte“ ( prin concursul voluntarilor), organizarea ºi pregãtirea TVC (echipe pregãtite ºi
antrenate de voluntarii programului) cu tema „ªtifli voi
oare cine sînt mediatorii“ ºi realizarea „concilierii“ psihologice pentru diferite categorii de solicitanfli în domeniul conflictologiei.
In activitæflile menflionate mai sus au fost implicafli
687 de adolescenfli; efortul fiind atît al instructorilor, cît
øi al voluntarilor.
Coordonator: Ludmila MAZÎLU
Clubul Psihologic „Crug“
Acest program vizeaza problema adolescenflilor sub
aspectul relafliilor interpersonale ºi sociale, gîndirii analitice ºi reflecfliei, opiniilor ºi ideilor, valorilor etice ºi
morale.
Proiecte realizate:
– a fost organizat ºi realizat programul „Arta
instruirii ºi aplanãrii conflictelor“, un curs de lectii de
60 ore si cateva treninguri.
– au fost elaborate, multiplicate ºi difuzate buclete
cu conflinutul activitæflilor Clubului ºi Centrului de Dezvoltare a Tineretului
– cu participarea Clubului a fost organizat concursul
republican „Copiii ºi lumea fãrã conflicte“ ºi înmînate
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premii învingãtorilor (au participat circa 2000 tineri)
– s-au desfæøurat douã concursuri de eseu (temele
propuse „Ce aºi fi fãcut eu pentru Moldova,“ „Visul meu,“
„Ideea mea“) la care au fost desemnafli 80 premianfli
– au fost efectuate 3 seminare pentru pedagogi,
psihologi ºi conducãtorii de ºcoli cu genericul
„Comunicarea ºi aplanarea conflictelor“
Coordonator: Serghei CARTAØEV

Departamentul Educaflie pentru Sãnãtate /
Conflict ºi Comunicare
Departamentul Educaflie pentru Sãnãtate / Conflict
ºi Comunicare ºi-a axat activitatea în direcflia ridicãrii
culturii sanitare a tinerilor ºi modificarea relafliilor
interpersonale bazate pe soluflionarea conflictelor. Cea
mai eficientã metodã de propagare a cunoºtinflelor
rãmîne a fi implicarea tinerilor ºi adulflilor în seminare
în cadrul cãrora prin metode interactive de educare participanflii obflin cunoºtinfle despre cum pot sã flinã piept
presiunii anturajului ºi sã fie responsabili de propriile
acfliuni. În acest scop au fost realizate 13 seminare în
orfelinatele din Cãzãneºti, Cãrpineni, Ivancea, Ciniºãufli,
Hînceºti, Chiºinãu ºi Bãlfli.
Pe parcursul anului 1999 au fost organizate patru
Zile ale sãnãtãflii în orfelinatele din Chiºinãu ºi Hînceºti.
Un impact deosebit l-au avut în localitãflile rurale
cele 10 seminare la tema Educaflie Sexualã, organizate
pentru tinerii de la sat. Totodatã, au fost realizate 8
seminare tematice SIDA, în cadrul cãrora tinerii au beneficiat de informaflii exacte despre SIDA, despre determinarea valorilor ºi înflelegerea comportamentului
sexual adecvat, ºi alte teme.
Au mai fost organizate ºi realizate în 11 localitæfli
ale Moldovei (Nisporeni, Cãlãraºi, Ungheni, Leova,
Cantemir, Cahul, Soroca, Donduºeni, Drochia, Rîºcani
ºi Hînceºti) campanii tematice „Pentru un mod de viaflã
sãnãtos“, în care s-au implicat 7889. Continuitatea programului Conflict ºi Comunicare a fost justificatã prin
organizarea a 15 seminare pentru diferite categorii de
participanfli, în total au beneficiat 450 persoane.
In cadrul Departamentului Educaflie pentru Sãnãtate/ Conflict ºi Comunicare au fost implicate 9309 persoane.
Coordonator: program: Melania Mihailov
Total cheltuieli program:
$ 64 870
Alte surse de finanflare:
$ 12 848
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Programul pentru tineret a fost inifliat în cadrul
Fundafliei Soros în anul 1995 ºi are scopul de a susfline
activitãfli inifliate de tineri ºi pentru tineri.
Scopul programului a fost incurajarea creativitãflii
ºi inifliativei în rîndul tinerilor. Programul a prevãzut
susflinerea diverselor activitãfli extracurriculare, care
exprimã interesele tinerilor ºi contribuie la apariflia ºi
dezvoltarea unor abilitãfli progresive ºi productive.

Concurs pentru Centrele de Creaflie ale
Copiilor
În anul 1999 la concurs au participat ºapte Centre
de Creaflie ale Copiilor. În baza dosarelor prezentate a
fost acordat suport financiar pentru douã centre:
Casa de Creaflie a Copiilor, Fãleºti
$ 2 000.24
Centrul Raional de Creaflie a Copiilor, Cãuºeni
$ 700.03

Concurs pentru ziare ºi reviste ºcolare
În iulie 1999 a fost încheiat concursul ziarelor ºi
revistelor ºcolare, la care au participat treisprezece
ziare ºi reviste. Au fost apreciate conflinutul ºi structura
ziarelor (revistelor), precum ºi aspectul grafic, corectitudinea, varietatea temelor abordate, impactul social.
În urma unei selecflii, a fost acordat suport financiar pentru ºapte ziare (reviste) ºcolare:
Ziarul „La Steaua“
Centrul de Creaflie al Elevilor, Teleneºti
$ 300.03
Revista „Liceeanul“
liceul teoretic „D.Cantemir“, Edinefl

$ 100

Ziarul „Arca lui NOE“
liceul teoretic „A.Mateevici“, Cãuºeni

$ 400

Ziarul „Alacritas“
ºcoala nr.32, Chiºinãu

$ 200

Revista „The Cimiºlia News“
ºcoala medie nr.3 „M.Eminescu“, Cimiºlia $ 200.02
Revista „Noua Generaflie“
liceul „V.Alecsandri“, Ungheni

$ 399.73

Ziarul „Amicul“
liceul teoretic „A.Mateevici“, Cãinari

$ 350.07
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Proiecte inifliate de grupuri scout, alte
grupuri neafiliate juridic
În cadrul programului au fost susflinute proiecte de
organizare a campamentelor scoutice, activitãfli extracurriculare inifliate de cluburi, cenacluri, cercuri ºcolare
ºi alte grupuri de elevi.
Programul a avut scopul sã susflinã ingeniozitatea,
creativitatea, capacitatea de a lucra în grup, de a rezolva probleme în comun, de a manifesta inifliativã ºi
imaginaflie în rîndul tinerilor.
În baza conflinutului proiectului, impactului social,
structurii acestuia au fost premiate:
Grupul scout „Atlantida“, Chiºinãu
$ 499.39
Grupul scout „Vulturii“, c.Ghiliceni, Bãlfli $ 249.28
Grupul scout „Egreta“, c.Zîrneºti, Cahul $ 400.05
Grupul scout „Pasãrea Phoenix“, Fãleºti $ 498.95
Grupul scout „Bineva“ c.Bieºti, Orhei
$ 500.06
Grupul scout „Terra“, Teleneºti, Orhei
$ 398.85
Grupul scout „Geia“, c.Volintiri, Tighina $ 398.85
Grupul scout „Clio“, Chiºinãu
$ 250.03
Grupul scout „Nistrenii“, c.Oxentea, Dubãsari
$ 249.28
Grupul scout „Sãnãtãuca“, c.Sãnãtãuca, Camenca
$ 99.71
Grupul scout „Dacii“, c. Suhuluceni, Teleneºti
$ 299.37
Grupul scout „Porumbelul“, c. Chiºcãreni, Bãlfli
$ 498.56

Director de proiect Silvia STRELICIUC

$ 200.25

Cercul „Junii istorici“, liceul teoretic „I.Creangã“,
c.Zîrneºti, Cahul
Director de proiect Claudia GALAJU
$ 200.25
Clubul „De la tineri pentru tineri“, Chiøinæu
Director de proiect Vasile MIJA
$ 250.09
Teatrul de pãpuºi în fiecare casã, Centrul de Creaflie, Chiºcãreni, Bãlfli
Director de proiect Elena PANAGUfiÃ
$ 295.06
Cenaclul literar „Speranfla“, gimnaziul nr.6, Orhei
Director de proiect Petru BUNÃCALE
$ 120
Cercul istorico-literar „Comoara“, gimnaziul din
Ghiliceni, Bãlfli
Director de proiect Maria VLEJU
$ 103.25
Cercul de radioconstructori „Politehnic“, Centrul de
Creaflie al Copiilor, Chiºinãu
Director de proiect Ion DODON
$ 250
Cercul „Ecoterra“, ºcoala medie „M.Eminescu“,
Teleneºti, Orhei
Director de proiect Ana CHIRIAC
$ 206.51
Cercul „Cioplitul în lemn“, Clubul Meºterilor Populari, Bãlfli
Director de proiect Dumitru MURUZUC
$ 375

$ 348.99

Grupul „Tînãrul cetãflean“, Liceul „M.Eminescu“,
Sîngerei
Director de proiect Maria DRUGA
$ 300

Festival Teatral „Rampa-99“, Chiºinãu
Director de proiect Iurie HARMELIN

$ 343.3

Concurs literar „Iulia Haºdeu – 130“, Chiºinãu
Director de proiect Eugenia BULAT
$ 170

Concursul „Moºtenire“, Chiºinãu
Director de proiect Gheorghe BOLOGAN

$ 627.74

Grupul scout „Rîndunelele“, Ocnifla

Conferinflã ºtiinflificã, liceul „Gaudeamus“, Chiºinãu
Director de proiect Pavel SERBUªCA
$ 279.35
Conferinflã ºtiinflificã, øcoala nr.20, Chiºinãu
Director de proiect Maia DOBZEU
$ 170.10
Cercul de incrustare în lemn, ºcoala de arte, Criuleni
Director de proiect Andrei BÃCIOI
$ 275.08
Festivalul „Curcubeul muzical“, Casa Raionalã de
Culturã, Sîngerei
Director de proiect Iurie IVANCEA
$ 300.03
Clubul de fotoamatori, liceul teoretic „Ioan Vodã“,
Cahul

Festival al Obiceiurilor, Sãrbãtorilor de Iarnã
din fiãrile de Culturã Hispanicã, Centrul „Cervantes“, Chiºinãu
Director de proiect Ana BOLOGAN
$ 350
Grupul „Amarilis“, gimnaziul din Cerlina, Soroca
Director de proiect Elena GLIJIN
$ 200
Cheltuieli administrative:
Cheltuieli total:

$ 419
$ 14 640
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SCHIMB INTERCULTURAL DE ELEVI

Programul oferã elevilor claselor a X-a posibilitatea
de a obfline burse de studiu în ºcoli din Marea Britanie
ºi SUA, precum ºi la øcoli de varã în SUA ºi Republica
Cehã. Scopul programului este: îmbunãtãflirea competenflei lingvistice ºi de comunicare în limba englezã ºi a
cunoºtinflelor despre cultura flãrilor menflionate prin
intermediul cursurilor, cãlãtoriilor ºi activitãflilor
extracurriculare. Elevii se implicã activ în comunitatea
ºcolarã ºi, în scurt timp, ajung sã înfleleagã ºi sã aprecieze persoanele de o altã apartenenflã naflionalã, sã
colaboreze atat cu cei de varsta lor, cît øi cu adulflii, sã
comunice ºi sã lucreze efectiv, legînd prietenii ce trec
frontierele naflionale ºi culturale.
Eficienfla programului poate fi observatã la elevii
care s-au întors cu o cunoaºtere mult mai bunã a limbii, cu idei, cunoºtinfle ºi impresii noi despre valorile
unei alte culturi. În plus, participarea în respectivul
program stimuleazã încrederea în propria persoanã,
oferã cunoºtinfle sociale ºi aptitudini esenfliale pentru
dezvoltarea unei societãfli democratice, care se bazeazã
pe intelect ºi pe înflelegerea reciprocã între cetãfleni.
În 1999 au fost 23 bursieri:
Doina CEBOTARI
Victor NEAGU
Alexander PASKIN
Vlada fiUªKO
Victoria PLUGARU
Christian CANfiÎR
Diana BURDUJA
Lina BÃLTEANAU
Lidia MARCHITAN
Elena MUSTEAfiÃ
Ana PORUMBRICA
Alexander ANDRONIC
Mircea CERNAT
Natalia NEAGU
Daniela HODOBA
Ana VOINOVA
Alexandru CIBUC
Viorica CARA
Doina VÎRTOSU
Elena POIATÃ
Vitalie RUSU
Daniel CUROØ
Diana ZAVZEATÎI
Cheltuieli program:
$ 15 374
Cheltuieli administrative Programe pentru Tineret:
$ 3 270
Total cheltuieli Programe pentru Tineret: $ 328 920

EST EST

Obiectivul de bazã al Programului Est Est constã în
crearea unei reflele de colaborare dintre Fundafliile Soros/ Institufliile pentru o Societate Deschisã din Europa
Centralã ºi de Est, ca o modalitate de realizare a cooperãrii regionale ºi a dialogului dintre flãrile din regiune,
avînd drept scop promovarea intereselor ºi necesitãflilor
existente în societãflile în schimbare. Domeniile de
activitate mai importante în cadrul programului sînt:
facilitarea creãrii unui cadru legislativ adecvat pentru
dezvoltarea proceselor democratice, revigorarea societãflii civile, conºtientizarea problemelor curente din
regiune, depãºirea consecinflelor gîndirii totalitariste ºi
cãutarea cãilor de soluflionare a lor. Aceste obiective pot
fi atinse prin organizarea ºi sprijinirea diferitor proiecte: seminare, conferinfle, întruniri cu specialiºti din
diverse domenii, invitafli din flãrile Europei de Est ºi
Centrale, organizarea vizitelor de lucru ºi a programelor
de schimb, etc. De asemenea, activitãflile organizate in
cadrul programului permit participarea experflilor,
cercetãtorilor, reprezentanflilor mass-media, ONG-urilor
si ai autoritãflilor locale din Republica Moldova la
întrunirile internaflionale organizate în regiune prin
refleaua Fundafliilor pentru o Societate Deschisã.
În anul 1999 prin intermediul Programului Est Est
au fost sprijinite inifliative în urmætoarele domenii:
– Viabilitatea ºi durabilitatea sectorului terfliar
– Inovaflii ºi schimbãri sociale, schimbari ale dezvoltãrii sociale
– Reforma legalã, autoritãflile locale ºi administraflia publicã
– Participarea civicã ºi responsabilitatea, parteneriatul comunitar
– Efectele sociale ale transformãrilor economice
– Diversitate, integrare, comunicare ºi identitate
– Sãnãtatea publicã, reforma medicalã
– Protecflia mediului ºi revendicarea drepturilor cetãflenilor
– Tineretul în procesele de democratizare ale societãflii

Proiecte desfãºurate în Moldova, inifliativele bilaterale ºi proiectele de participare la
întrunirile din regiune
Proiecte desfãºurate în Moldova ºi proiecte bilaterale:
Atelier regional: Dezvoltarea concepfliei comune
asupra mediului înconjurãtor în vederea soluflionãrii
problemelor transfrontaliere: Ucraina-Moldova
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8-10 februarie, Kiev
Organizat de Fundaflia Internaflionalã Renaºterea
din Kiev în colaborare cu Fundaflia Soros din Moldova
Participanfli: Valentin BOBEICÃ, Ion BRUMÃ, Victor
EGOROV, Iurie BODRUG, Eugenia DIMITREVICI, Tatiana MARIN, Tudor SPÃTARU, Petru GROZAVU, Margareta PETRUªEVSCHI
Total:
$ 1 613
Conferinfla studenfleascã internaflionalã
Zece ani de tranziflie în Europa Centralã ºi de Est:
Iluzii, realitãfli ºi provocãri
23-24 aprilie, Chiºinãu
Organizatori: Colegiul Invizibil din Moldova
Participanfli: studenfli de la 13 Colegii Invizibile din
Europa Centralã ºi de Est
Total:
$ 5 540
Masa rotundã: Comunicarea øi mobilitatea studenfleascã
6-7mai, Cluj-Napoca
Organizatori: Fundaflia Soros-Moldova ºi Fundaflia
pentru o Societate Deschisã-România filiala Cluj
Participanfli: 40, incluzînd experfli, profesori ºi studenfli din România ºi Moldova
Total:
$ 4 240
Colaborarea transfrontalierã: Moldova-România
Dezvoltarea durabilã a comunitaflilor din zona de
frontierã Prut
28 iunie – 12 iulie, Chiºinãu-Lipcani-Iaºi-VasluiCahul-Chiºinãu
Organizatori: Asociaflia Eco-Drept din Moldova,
Institutul de ªtiinfle Reale din Moldova ºi Universitatea
„Alexandru I. Cuza“ din Iaºi în colaborare cu Fundaflia
Soros-Moldova øi Fundaflia pentru o Societate DeschisãRomânia, filiala Iaºi
Participanflii: 25 din Moldova ºi 15 din România
Total:
$ 10 570
Simpozion internaflional
Impactul trecutului totalitar asupra noilor
democraflii în Europa Centralã si de Est
1-2 iulie, Chiºinãu
Organizatori: Muzeul Naflional de Istorie a Moldovei, Asociaflia Istoricilor din Moldova ºi Fundaflia SorosMoldova
Fundafliile-participante: 8 fundaflii din regiune; 11
experfli din Estonia, Lituania, Bulgaria, Ungaria, România, Ucraina, Rusia ºi Polonia
Total:
$ 8 610
Brainstorm-99. Noua generaflie într-o lume contemporanã
ªcoalæ de varã în arta comunicãrii ºi ºtiinfle sociale
18 iulie – 1 august, Vadul-lui-Vodã
Organizatori: Fundaflia Soros Moldova, Centrul de

Formare Europeanæ din Moldova în colaborare cu
Fundaflia pentru o Societate Deschisã-România
Fundafliile-participante: 9, inclusiv Fundafliile pentru o Societate Deschisã, filialele Iaºi, Cluj, Timiºoara,
Bucureºti, Bulgaria, Ucraina, Polonia ºi Republica Cehã
Participanfli: 25 de studenfli ai universitãflilor din
Moldova, 15 studenfli ai universitãflilor din România,
Bulgaria, Ucraina, Polonia ºi Republica Cehã, 10 profesori din SUA, România, Cehia ºi Moldova
Total:
$ 14 595
Dezvoltarea managementului în serviciul sãnãtãflii:
Curs în management medical
11-27 septembrie, Bratislava
Fundafliile-participante: Fundaflia pentru o Societate Deschisã-Bratislava ºi Fundaflia Soros-Moldova
Organizator: ªcoala de Management Medical din
Bratislava
Zece participanfli din Moldova, inclusiv directori ai
clinicilor ºi spitalelor, ºefi de departamente, reprezentanfli ai direcfliilor locale de sãnãtate
Total:
$ 7 564
Comportamentul social într-un mediu multicultural
Vizita de studiu în Moldova a jurnaliºtilor din Bulgaria
20-27 noiembrie, Chiºinãu-Taraclia
Fundafliile-participante: Fundaflia pentru o Societate Deschisã-Sofia ºi Fundaflia Soros-Moldova
Organizatori: Centrul Independent de Jurnalism
(CIJ) ºi ACCESS-Bulgaria (Asociaflia pentru Contacte ºi
Cooperare din Europa de Sud-Est)
Participanflii: 10 jurnaliºti ºi cercetãtori din Bulgaria
Total:
$ 7 127

Proiecte de participare
Seminarul cu privire la rolul informafliei independente despre medicamente ca o parte componentã a
politicii naflionale cu privire la medicamente
15-17 ianuarie, Riga
Natalia CEBOTARENKO, Asociaflia DRUG
Total:
$ 516
Masã rotundã: Fortificarea instruirii ºi a capacitãflilor în procesul studiului de caz
15-17 ianuarie, Kiev
Nicolae CREfiU, coordonator de program, Centrul
Pro Didactica
Nadejda DEMIAN, lector, Academia de Administraflie Publicã
Total:
$ 405
Inifliativele multilaterale ºi statul: Forum internaflional de discuflii
26-27 februarie, Praga
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Ina GUTUIM, coordonator, IFES-Moldova
Ion CUHAL, coordonator, Fundaflia Viitorul
Total:

$ 858

Curs intensiv de legislaflie europeanã
22 martie – 2 aprilie, Torun, Polonia
Dorin PEREU, student, Universitatea de Stat din
Moldova, ºtiinfle politice
Total:
$ 478
Dezvoltarea activitãflii de voluntariat pentru tineri
24 martie –1 aprilie, Palanga, Lituania
Stela MOCANU, Centrul de Voluntariat a Centrului
Naflional de Asistenflã pentru ONG-uri „“Contact“
Total:
$ 743
Dezbateri Moot Court: România, Moldova ºi Ungaria
18-21 martie, Cluj-Napoca
Mihaiela GODOROZEA, studentã la drept, Universitatea de Stat din Moldova
Catalina CATARAGÃ, studentã la drept, Universitatea de Stat din Moldova
Andrei COVALI, student la drept, Universitatea Liberã Internaflionalã din Moldova
Total:
$ 262
Experienfla de viaflã a unei decade în tranziflie
Aprilie 23-27, Timiºoara
Elena ªIªCANU, ºef Laborator de Istorie Oralã, Universitatea Pedagogicã de Stat „Ion Creangã“ din Moldova
Elena POSTICÃ, ºef de secflie Istorie Contemporanã,
Muzeul Naflional de Istorie a Moldovei
Corneliu POPOVICI, lector, Universitatea de Stat din
Moldova
Total:
$ 1 035
Contribuflia comunitãflii la participarea civicã:
Program interactiv de instruire
18-25 aprilie, Braºov
Sorin NASTAS, student, Universitatea Liberã
Internaflionalã din Moldova
Daniela MURGULEfi, studentã, Universitatea de
Stat din Bãlfli
Cristian ZILBELBERG, student, Universitatea de
Stat din Moldova
Alexandru SAVVA, student, Universitatea de Stat
din Moldova
Total:
$ 244
Seminar de instruire: Cunoºtinfle inovatorii în HIV/
SIDA
26-30 mai, Kiev
Galina CHIRIACOV, medic, Spitalul municipal de
boli infecflioase „Toma Ciorbã“
Tatiana CIORNAIA, Asociaflia Tinerii pentru Dreptul
la Viaflã

Lidia GORCIAC, ºefa Centrului pentru Familie a Primãriei Municipiului Chiºinãu
Total:
$ 242
Serviciul internaflional POLMARO: Vizitã de cunoaºtere reciprocã
14-24 mai, Poznan
Stela MOCANU, Centrul de Voluntariat, Centrul
Naflional de Asistenflã pentru ONG-uri Contact
Ion BUTNARU, Clubul Tinerilor „Albert Schweitzer“
Total:
$ 880
Cetãflenii ºi primãria: Parteneriat sau conflict
1-3 iunie, Pilzen
Gheorghe COJOCARU, Primarul com. Secãreni
Alexandru fiARANU, arhitect-ºef, Primãria oraºului
Orhei
Artur LUNGU, ºef Departament Relaflii Internaflionale, Primãria Municipiului Chiºinãu
Total:
$ 1 539
Experienfla de aplanare în soluflionarea conflictelor
4-7 iunie, St.Petersburg
Iurie ATAMAN, Comitetul unit pentru conciliere ºi
democratizare Moldova-Transnistria
Ludmila MAZILU, coordonator, Centrul pentru Dezvoltare a Tineretului
Total:
$ 740
Reforma pensiilor în spafliul post-totalitar:
Realizari, probleme ºi perspective
21-25 iunie, Alma Ata
Anghelina APOSTOL, ªefa Departamentului Asigurãri Sociale, Ministerul Muncii ºi Protecfliei Sociale din
Moldova
Mihai NISCII, director al Centrului de Calcul,
Ministerul Muncii ºi Protecfliei Sociale din Moldova
Total:
$ 1 359
Rãzboaiele balcanice 1991 – 1999: Cauze ºi consecinfle
2-3 iulie, Varºovia
Oleg SEREBRIAN, preºedinte, Centrul pentru
Formare Europeanã din Moldova
Total:
$ 520
Tabãra
studenfleascã
internaflionalã
Junior
Achievement
19-25 iulie, Apsuciems, Latvia
Tatiana CEBAN, coordonator de program la Asociaflia Junior Achievement Moldova ºi elevi ai ºcolilor
din Moldova: Elena GÆINÃ, Daniela DUMBRAVÃ, Cristina GULIª, Olga FEIGER
Total:
$ 3 310
ªcoala de varã Est-Europeanã, Universitatea din
Varºovia
1-23 iulie, Varºovia
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Eduard BAIDAUS, lector de istorie, Universitatea
Pedagogicã de Stat din Moldova
Total:
$ 390
ªcoala de varã interdisciplinarã în constructivism
ºi securitate
11-30 iulie, Vilnius
Vitalie POPA, lector de psihologie, Universitatea Pedagogicã de Stat din Moldova
Total:
$ 495
Orînduirea liberalã: Viitorul pentru justiflia socialã
6-12 iulie, Omolouc, Cehia
Radu GORINCIOI, preºedinte, Asociaflia pentru Cultura Politicã în Moldova
Total:
$ 491
Ocrotirea tezaurului cultural: Probleme ºi soluflii
pentru ocrotirea monumentelor
11-20 iulie, Sofia
Eugen BÂZGU, director-adjunct, Muzeul Satului
Gheorghe POSTICÃ, preºedinte, Centrul de Cercetãri
Arheologice din Moldova
Cornel CIRIMPEI, doctorand în istorie, Universitatea
de Stat din Moldova
Total:
$ 1 233
Adunarea absolvenflilor ªcolii de demografie
21-25 august, Praga
Diana CHEIANU, lector de sociologie, Universitatea
de Stat din Moldova
Total:
$ 504

23-27 septembrie, Kiten, Bulgaria
Maria DANILOV, cercetãtor, Muzeul Naflional de
Istorie a Moldovei
Elena ªIªCANU, øef Laborator de Istorie Oralã,
Universitatea Pedagogicã de Stat din Moldova
Anatol PETRENCO, profesor de istorie, Universitatea de Stat din Moldova
Total:
$ 737
Regiunile transfrontaliere ºi dezvoltare a politicilor
regionale
27 septembrie – 1 octombrie, Budapesta
Victor MOCANU, coordonator, Fundaflia Viitorul
Victor GANE, manager de proiect, IFES-Moldova
Total:
$ 750
Seminar în domeniul legislafliei cooperatiste
20-24 octombrie, Sofia
Varvara DULGHIERU, ºef Departament drept,
MOLDCOOP
Liliana DANDARA, decan Departamentul drept,
Universitatea Cooperatist-Comercialã
Total:
$ 711
Întrunirea directorilor Programului Junior Achievement
20-22 octombrie, Vilnius
Adela SCUTARU, director Junior Achievement Moldova
Total:
$ 537

Corupflia în Europa Centralã ºi de Est la sfîrºit de
mileniu
6-19 septembrie, Ljubljana
Vladimir GÂLCÆ, ºef Departament Poliflie Economico-Financiarã, Ministerul Afacerilor Interne al Moldovei
Total:
$ 907

ªcolile comunitare ca un mecanism de dezvoltare a
societãflii civile în flãrile post-comuniste
11-14 octombrie, Krasnoiarsk
Valentin UNTURA, ºef Departament Management
ªcolar, Ministerul Educafliei si ªtiinflei din Moldova
Nichifor IONCU, ºef Departament Educaflie,
Primãria Judeflului Orhei
Total:
$ 960

Maximizarea potenflialului Centrelor de resurse
pentru ONG-uri. Tehnologia reflelelor de Internet
15-20 septembrie, Sofia
Corneliu IARINCOVSCHI, administrator de Internet,
Centrul Naflional de Asistentã pentru ONG-uri Contact
Total:
$ 290

Problema persoanelor fãrã de adãpost în Europa de
Est øi Centralã
27-30 octombrie, Budapesta
Fiodor SIDNIC, director de proiect Copiii strãzii,
Fundaflia Salvafli Copiii
Total:
$ 422

Seminar de instruire: Educaflia legalã a persoanelor
infectate cu SIDA
22-27 septembrie, Sofia
Ecaterina IOVU, ºef Departament boli infecflioase,
Centrul SIDA
Antonifla FONARI, preºedinte, Asociaflia Tinerii pentru Dreptul la Viaflã
Total:
$ 820

Seminarul internaflional studenflesc: Dezvoltarea
economicã, criza øi colaborarea regionalã în Tãrile din
Regiunea Balticã
28 octombrie – 1 noiembrie, St.Petersburg
Valeriu PROHNIfiCHI, student ASEM, Colegiul Invizibil din Moldova
Total:
$ 380

Seminar în istorie oralã

Proiectul Magdalena: Seminar de instruire în problema traficului de femei ºi prostitufliei forflate
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28 octombrie – 1noiembrie, Timiºoara
Neli COJOCARU, Asociaflia Tinerilor Psihologi
Ana MELNIC, expert, Centrul Naflional de Documentare øi Studii pentru Femei
Total:
$ 344
Femeile caucaziene: Spre oportunitãfli egale ºi
conºtiinflã europeana
13-19 noiembrie, Tbilisi
Lucia Nastas, Clubul Tinerilor IGNIS
Total:
$ 500
Atelier pentru ONG-urile din flãrile CSI în managementul ºi prevenirea conflictelor
24-29 noiembrie, Moscova
Iurie ATAMAN, Comitetul Unit pentru Conciliere ºi
Democraflie Moldova-Transnistria
Total:
$ 250
Studenflii cu handicap din învãflãmîntul superior
7-11 decembrie, Budapesta
Natalia BUGA, studentã la limbi strãine, Universitatea de Stat din Moldova
Maria MATIUSCENKO, sorã de caritate
Maria ROTARU, expert, Asociaflia Humanitas
Total:
$ 1 147
Îmbunãtãflirea calitãflii vieflii pentru persoanele cu
sclerozã multiplã
13-17 decembrie, Samara
Victor CELAC, medic, Spitalul municipal nr.4,
Chiºinãu
Radu BALTAG, lector, Universitatea de Stat de
Medicinã din Moldova
Total:
$ 798
Managementul schimbãrilor strategice în administraflia localã
6-8 decembrie, Dnepropetrovsk
Eugenia CERBA, studentã, Universitatea de Stat
din Moldova
Tudor DELIU, lector, Academia de Administrare
Publicã din Moldova
Total:
$ 843
Sprijinul pentru sectorul trei în reforma educaflionalã
16-19 decembrie, Lvov
Marina USTUROI, Amnistia Internaflionalæ din
Moldova
Total:
$ 70
Arta ºi importanfla ei vitalã în reabilitarea ºi
socializarea persoanelor cu handicap
15-19 decembrie, Tirana
Valentina OLÃRESCU, lector în psihologie,
Universitatea Pedagogicã de Stat din Moldova
Total:
$ 485

Subprogramul pentru Europa de Sud-Est
În septembrie 1999 Institutul pentru o Societate
Deschisã din Budapesta a anunflat iniflierea unui subprogram nou pentru Europa de Sud-Est în cadrul
Programului Est Est, care are drept scop promovarea
cooperãrii dintre persoane la nivel individual ºi de
organizaflii în flãrile Europei de Sud-Est, inclusiv Grecia,
Turcia ºi Moldova. În Moldova, prin acest subprogram
a fost organizatã o masã rotundã internaflionalã, precum ºi finanflate participãri ale unor experfli din
Moldova la întruniri, în cadrul cãrora s-au abordat
probleme actuale pentru spafliul Sud-Est European.
Masa rotundã internaflionalã
Dimensiunile conflictului transnistrean în contextul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
16-17 decembrie, Chiºinãu
Organizatori: Centrul de Formare Europeanã din
Moldova ºi Fundaflia Soros-Moldova
Participanfli: 60, inclusiv 20 experfli din Azerbaidjan, Bulgaria, Franfla, Georgia, Germania, Iugoslavia,
Japonia, România, Rusia, Slovenia, Suedia, Ucraina ºi
S.U.A.
Total:
$ 9 396
Securitatea ºi reconstrucflia În Europa de Sud-Est:
O privire asupra politicii din regiune
24-27 septembrie, Sofia
Veaceslav PITUªCAN, ºef-adjunct, Departamentul
pentru Integrare Europeanã, Ministerul Afacerilor
Externe
Oleg SEREBRIAN, preøedinte, Centrul pentru
Formare Europeanã din Moldova
Total:
$ 767
Un sistem pentru Europa de Sud-Est postbelicã
18-20 iulie, Ljubljana
Oleg PETRUªIN, expert, Centrul pentru Studii
Strategice ºi Reforme din Moldova
Total:
$ 778
Democratic Leadership Program: Seminar pentru
lideri din flãrile Europei de Sud-Est
15-20 octombrie, Ohrid
Nicolae BOLOTNOV, Centrul de Hermeneuticã Politicã
Ana COREfiCHI, Coordonator Program Est Est
Total:
$ 1 309
Refleaua Institutului Politic din Europa de Sud-Est
SEE-PIN
12 noiembrie, Budapesta
Nicolae CHIRTOACÃ, director, Centrul Euro-Atlantic
din Moldova
Total:
$ 394
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Forumul Regional în problema eradicãrii sãraciei în
Europa de Sud-Est
9-12 decembrie, Sofia
Nina ORLOV, expert PNUD
Total:
$ 388
Adunarea anualã a coordonatorilor în Programul
Est Est
21-24 iulie, Bratislava
Ana COREfiCHI, Coordonator Program Est Est
Total:
$ 789
Cheltuieli publicitare în subprogramul pentru Europa de Sud-Est
Total:
$ 160
Cheltuieli administrative în subprogram:
Cheltuieli administrative în PEE:
Cheltuieli PEE 1999:
Cheltuieli total PEE:

$ 883
$ 5 339
$ 101 918
$ 107 257

BIBLIOTECI

Programul Biblioteci are drept scop susflinerea
activitãflii bibliotecilor ºi dezvoltarea serviciilor intr-o
societate de informaflie sporitæ ºi tehnologii informaflionale avansate, asigurînd astfel accesul eficient al
beneficiarilor la informaflie din prima sursæ privind dezvoltarea umanã.
Direcfliile principale de desfæøurare ale Programului
Biblioteci pentru anul 1999 au fost determinate de
urmætoarele condiflii:
– rolul sporit al bibliotecilor ca centre de culturæ,
informare si cunoaºtere într-o societate deschisã
– sporirea importanflei bibliotecilor municipale ca
centre de informare în serviciul comunitãflii
– necesitatea cooperærii interbibliotecare
– integrarea bibliotecilor øi bibliotecarilor din
Moldova în circuitul informaflional internaflional
– alinierea la standardele informaflionale internaflionale
Direcfliile prioritare ale Programului Biblioteci au fost
elaborate de Consiliul de Experfli ºi prezintã o interacfliune a domeniilor de bazã ale activitãflii biblioteconomice:
– Dezvoltarea colecfliilor de bibliotecã
– Reciclarea bibliotecarilor
– Informatizarea bibliotecilor
– Prezervarea ºi restaurarea patrimoniului scris

Dezvoltarea colecfliilor
Programul urmæreøte scopul de a asigura accesul
permanent øi sigur al beneficiarilor la informaflia din
prima sursæ privind dezvoltarea umanæ. Programul a
incurajat cooperarea bibliotecilor în coordonarea achizifliilor de carte øi abonamentelor la revistele periodice,
stabilirea unor relaflii de colaborare între biblioteci, editorii øi difuzorii de carte.
Programul a susflinut proiectele bibliotecilor centrale ºi universitare de creare øi dezvoltare a colecfliilor
specializate, abonarea la presa periodicæ stræinã, reviste øtiinflifice în domeniul øtiinflelor exacte øi socioumanistice.

Programul de donaflie al revistelor ºtiinflifice
Scopul programului este asigurarea acsesului la
informaflia ºtiinflificã de actualitate.
În cadrul Science Journal Donation Program ( SJDP)
în colaborare cu OSI Assistance Foundation NY Biblioteca ªtiinflificã a Academiei de ªtiinfle a Moldovei, Biblioteca Naflionalã ºi Biblioteca Republicanã ªtiinflificã de
Medicinã au beneficiat de abonamente gratuite la revistele ºtiinflifice din domeniul ºtiinflelor exacte ºi biomedicale a societãflilor ºtiinflifice cu renume internaflional:
Biblioteca ªtiinflificã a Academiei de ªtiinfle a
Moldovei – 27 titluri
Biblioteca Naflionalã a Moldovei –3 titluri
Biblioteca Republicanã ªtiinflificã de Medicinã – 5
titluri
Bugetul programului:
$ 26 720
inclusiv contribuflia Fundafliei Soros:
$ 13 360
Abonarea bibliotecilor publice din teritoriu ºi bibliotecilor ºcolare la revistele naflionale de culturã ºi artã
ºi cele pentru copii
Bibliotecile publice municipale ºi comunale au beneficiat de cîte 250 abonamente la revistele „Contrafort“,
„Sud-Est“ ºi „Basarabia“
1000 de biblioteci ºcolare din localitãflile rurale au
fost abonate la revistele pentru copii „Alunelul“, „Noi“
ºi „Florile Dalbe“
Bugetul proiectului:
$ 7 038
Abonarea Bibliotecii Universitãflii „A.Russo“ din
Bãlfli la revistele periodice în limbile germanã ºi
francezã
Director de proiect Faina Tlehuci, director al
Bibliotecii Universitãflii din Bãlfli
Bugetul proiectului
$ 625
Achiziflie de carte în limbi strãine pentru bibliotecile
din republicã
Scopul proiectului este coordonarea achizifliei de
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literaturã ºi completãrii fondurilor de bibliotecã, obflinerea preflurilor preferenfliale la procurarea loturilor
mari de carte.
Coordonat de Biblioteca Naflionalã, proiectul a reunit încã 12 biblioteci universitare ºi ºtiinflifice. Prin
intermediul editurii germane Springer bibliotecile au
procurat un lot de carte ºtiinflificã (600 titluri cu o
reducere de 10-70%) de la diferite edituri cu renume
internaflional.
Director de proiect Rodica Avasiloaie, directoradjunct al Bibliotecii Naflionale
Bugetul proiectului
$ 22 792
Completarea bibliotecilor universitare cu cãrfli editate în cadrul Programelor de Traducere ºi Editare a
Fundafliei Soros-Moldova.
În cadrul acestui proiect de la editurile din Moldova
a fost procurat un lot de 35 de titluri de carte (50 de ex.
pentru fiecare titlu). Cãrflile au fost distribuite bibliotecilor universitare prin intermediul Fundafliei Cãrflii.
Bugetul proiectului
$ 2 225
Completarea colecfliei bibliotecii de la Academia de
Poliflie
Director de proiect Veronica Gîlcã, director al
Bibliotecii Academiei de Poliflie
Bugetul proiectului
$ 1 460
Editarea Culegerii de standarde naflionale în domeniul activitãflii de bibliotecã, coordonator Tatiana
ISCHIMJI, director-adjunct al Bibliotecii Naflionale
$ 825
Cheltuieli program:
Administrarea programului:
Total cheltuieli program:

$ 48 325
$ 559
$ 48 884

Dezvoltarea profesionalã a bibliotecarilor
Scopul programului este revitalizarea profesionalã,
dezvoltarea dinamicã ºi creativã a corpului de bibliotecari, familiarizarea specialiøtilor cu cele mai avansate
realizæri în domeniul biblioteconomiei øi øtiinflei informaflionale prin :
– încurajarea creãrii infrastructurii locale de instruire continuã a bibliotecarilor
– implementarea metodelor moderne de management si marketing în activitatea bibliotecilor
– încurajarea relafliilor de colaborare cu institufliile
de specialitate din stræinætate øi cele locale pentru stabilirea unui schimb de idei øi de experienflæ
în diverse domenii importante ale activitæflii bibliotecilor
Obiectivele programului au fost realizate atît în
colaborare cu Refleaua Programelor de Biblioteci a OSI
Budapesta, cît ºi în parteneriat cu alte organisme inte-

resate în cofinanflarea proiectelor de dezvoltare profesionalã a bibliotecarilor din Moldova.
Participarea bibliotecarilor la conferinfle internaflionale de anvergurã în domeniul biblioteconomiei, stagii
ºi vizite de documentare în centrele biblioteconomice
din strãinãtate.
În cooperare cu Refleaua Programelor de Biblioteci a
OSI Budapesta bibliotecarii au beneficiat de granturi
pentru participare la cele mai prestigioase reuniuni profesionale internaflionale: IFLA LIBER, CRIMEEA 99.
Participare la Conferinfla IFLA 99, Bangkok, Thailanda, 21-29 august 1999
Ludmila CORGHENCI, director-adjunct la Biblioteca
ULIM, vicepreºedinte al Asociafliei Bibliotecarilor
$ 1 031
Natalia SENOCOSOVA, prodecan al facultãflii de
Jurnalism ºi Stiinfle ale Comunicãrii, USM
$ 1 941
Participare la Conferinfla anualã LIBER, Praga,
Cehia, 5-11 iulie, 1999
Zinailda SOCHIRCÃ, director al Bibliotecii ULIM
$ 570
Ala SUSARENCO, ºef Serviciu Achiziflie al Bibliotecii ASEM
$ 570
Participare la Conferinfla Internaflionalã CRIMEEA99, Sudac, Ucraina, 5-13 iunie, 1999
Elena CEBOTARI, director al Bibliotecii publice din
Anenii-Noi
$ 125
Tatiana CHIPER, director al Bibliotecii Republicane
a Asociafliei Orbilor din Moldova
$ 125
Valeriu LUPU, vicepreºedinte al Asociafliei Orbilor
din Moldova
$ 125
Participare la Conferinfla Internaflionalã, organizatã
de Biblioteca de Informaflie Tehnicã din Hannover în
cadrul Proiectului UE INTAS, Germania, 18-25 septembrie, 1999
Elena COROTENCO, director al Bibliotecii ªtiinflifice
a Academiei de ªtiinfle a Moldovei
$ 481
Iulia TÃTÃRESCU, director-adjunct al Bibliotecii Republicane de Informaflie Tehnico-ªtiinflificã
$ 481
Participare la Conferinfla Internaflionalã „Managementul prezervãrii“, Haga, Olanda, 16-23 aprilie 1999
Tatiana ISCHIMJI, director-adjunct al Bibliotecii
Naflionale a Moldovei
$ 840
Participare la Conferinfla Internaflionalã „Reguli de
catalogare“, Moscova, 19-29 aprilie, 1999
Ala PANICI, ºef Serviciu Catalogare ºi Clasificare a
Bibliotecii Naflionale a Moldovei
$ 316

45

FUNDAfiIA SOROS MOLDOVA

46

Participarea la Conferinfla Internaflionalã „Literatura ºi limbile: bibliotecile care oferã literaturã în limbi
strãine“, urmatã de o vizitã de studiu în bibliotecile din
Germania, iulie, 1999
Natalia CHERADI, director-adjunct al Bibliotecii
ASEM
$ 500
Taisia VEREBCEANU, bibliotecar la Biblioteca
Publicã Municipalã „Hasdeu“ din Chiºinãu
$ 500
Vizitæ de studiu la Institutul German de Bibliotecã
în cadrul schimbului bilateral cu bibliotecile din Germania, Berlin, 27 septembrie-4 octombrie,1999
Silvia GHINCULOV, director al Bibliotecii ASEM
$ 390
Marina ªCIUR, ºef Serviciu Schimb Internaflional al
Bibliotecii ASEM
$ 390
În cooperare cu Ambasada Franflei din Moldova au
fost sprijinite stagii de formare profesionalã a bibliotecarilor din Moldova în cadrul programului „Curants“ al
Ministerului Culturii ºi Comunicafliei al Franflei :
Stagiu la ªcoala Superioarã de ªtiinfle ale Informãrii ºi
Biblioteconomie, Villeurbaine, 26 aprilie – 18 mai, 1999
Zinaida CULEA, ºef Serviciu Literaturã în Limbi
Strãine a Bibliotecii Naflionale a Moldovei
$ 400
Stagiu la Biblioteca Naflionalã a Franflei, Paris, 29
octombrie – 27 noiembrie 1999
Alexe RÃU, director al Bibliotecii Naflionale a Moldovei
$ 420
Participarea bibliotecarilor Mariana HADJEVSCHI ºi
Silvia BOBEICO de la Biblioteca Municipalã „B.-P. Hasdeu“ la Seminarul „Biblioteca Juridicã“, organizatã de
COLPI OSI Budapesta, 26 septembrie – 2 octombrie
1999
$ 366
În scopul sprijinirii inifliativelor de constituire a
infrastructurii locale pentru organizarea instruirii continue a bibliotecarilor a fost susflinutã participarea bibliotecarilor din Moldova la Seminarul Internaflional
„Start nou pentru viitorul instruirii continue“, organizat de Refleaua Programelor de Biblioteci la Budapesta
între 21-26 aprilie 1999:
Ludmila CORGHENCI, director-adjunct al Bibliotecii
ULIM
$ 332
Iraida DIGODHI, secretar al Consiliului Biblioteconomic Naflional
$ 332
În acelaøi context au fost acordate burse formatorilor locali pentru organizarea activitãflilor de instruire
continuã a bibliotecarilor din Moldova:
Seminar Naflional „Probleme de catalogare ºi clasificare“, Biblioteca Naflionalã, octombrie, 1999

Director de proiect Ala PANICI, ºef Serviciu Catalogare ºi Clasificare a Bibliotecii Naflionale
Bugetul proiectului
$ 550
Seminar „Biblioteca Publicã – posibilitãfli de supraviefluire. Statutul funcflional al bibliotecii judeflene“,
octombrie – decembrie 1999, bibliotecile publice din
centrele judeflene
Director de proiect Vera OSOIANU, ºef Serviciu
Asistenflã de Specialitate a Bibliotecii Naflionale
Bugetul proiectului
$ 940
Proiectul Centrul de Excelenflã Publicæ
Coordonat de Biblioteca Municipalã „B.-P.Hasdeu“,
proiectul a avut scopul de instruire continuã a bibliotecarilor din bibliotecile publice din teritoriu pentru extinderea ºi ameliorarea activitãflii lor în serviciul
comunitãflii.
Director de proiect Lidia KULIKOVSKI, director al
Bibliotecii Publice Municipale „B.-P. Haødeu“
Buget
$ 15 030

Organizarea seminarelor ºi conferinflelor
internaflionale
În cooperare cu Institutul German de Biblioteconomie ºi Ambasada Germaniei la Chiºinãu ºi cu implicarea activã a Bibliotecii Municipale „B.-P.Haødeu“ a
fost organizat Seminarul „Cooperarea interbibliotecarã :
Managementul resurselor informaflionale“, 25-30 aprilie 1999, Biblioteca Publicã „Onisifor Ghibu“. La seminar au participat 35 de bibliotecari din bibliotecile
centrale, universitare ºi cele publice din centrele judeflene. Lucrãrile seminarului au fost animate de o echipã
din 5 experfli germani, conduºi de Elisabeth SIMON,
expert internaflional, director al Oficiului Relaflii Internaflionale al Institutului German de Biblioteconomie.
Bugetul proiectului
$ 1884
Simpozionul Internaflional „Lectura ca factor al
dezvoltãrii intelectuale a copilului“, organizat în cadrul
Salonului de Carte pentru Copii, 24-25 aprilie, 1999,
Biblioteca Naflionalã pentru copii „I.Creangã“.
Director de proiect Claudia BALABAN, preºedinte al
Consiliului Naflional al Cãrflii pentru Copii, director al
Bibliotecii Naflionale pentru Copii „I.Creangã“
Bugetul proiectului
$ 2 233
Trening EIFL Direct, Chiºinãu, Centrul Tehnologiilor Informaflionale, 17 decembrie 1999
În cadrul proiectului EIFL Direct de abonare colectivã a bibliotecilor din Moldova la revistele electronice
în domeniul ºtiinflelor socio-umaniste a fost organizat
un trening cu scopul familiarizãrii bibliotecarilor cu
metodologiile de navigare ºi cercetare în revistele în format electronic. Treningul a fost condus de Vadim
Sobolev, expert al Agenfliei de abonare EBSCO, care
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pune la dispoziflia beneficiarilor bazele de date electronice în cadrul proiectului EIFL Direct. La trening au participat 30 de bibliotecari din bibliotecile centrale,
universitare ºi publice.
Bugetul proiectului:
$ 350

Programul de Limbã englezã pentru bibliotecari
Programul-pilot „Engleza pentru bibliotecari“ a
oferit bibliotecarilor posibilitatea de a studia limba
englezæ ºi de a se familiariza cu terminologia de specialitate în scopul susflinerii probelor de selecflie la
diverse programe de stagii, instruire øi participare la
activitãflile internaflionale de specialitate. Programul a
fost lansat la începutul anului 1998 în colaborare cu
Refleaua Programului de Biblioteci a OSI Budapesta.
În program au participat 25 de bibliotecari din
diferite biblioteci din Chiºinãu, dintre care 20 de persoane au absolvit cu succes cursurile de limbã englezã,
obflinînd certificatele respective. Cursurile generale de
limbã englezã, cît ºi cursul special de terminologie bibliotecarã, au fost elaborate ºi organizate de cãtre
Centrul Pro Didactica.
Programul va continua cu organizarea cursurilor
de limbã englezã pentru bibliotecarii de la Universitatea
de Stat „A.Russo“ din Bãlfli, bibliotecile publice ºi a
institufliilor de invãflãmînt din localitate.
Bugetul proiectului:
$ 10 000
Total cheltuieli program:

Proiectele sprijinite sînt cofinanflate în parteneriat
cu Refleau Programe Biblioteci a OSI Budapesta în proporflie de 50/50.
Sistemul automatizat integrat al Bibliotecii ªtiinflifice Centrale a Academiei de ªtiinfle a Moldovei
Director de proiect Elena COROTENCO, director al
Bibliotecii Centrale ªtiinflifice a AªM
Bugetul proiectului
$ 47 170
Automatizarea Bibliotecii Universitãflii de Stat de
Medicinã ºi Farmacie „Nicolae Testimiflanu“
Director de proiect Elena BOLGANSCHI, director al
Bibliotecii USMF „N.Testimiflanu“
Bugetul proiectului
$ 39 233
Proiectul se realizeazã cu contribuflia financiarã a
Programului Medical Internet
Refleaua Informaflionalã a Bibliotecii Universitãflii
Tehnice din Moldova
Director de proiect Maria CIOBANU, director al
Bibliotecii UTM
Bugetul proiectului:
$ 50 778
Centrul de Informare ºi Documentare „ªtiinfle ale
Educafliei“, Universitatea Pedagogicã de Stat „Ion
Creangã“
Director de proiect Raisa CÃLDARE, director al
Bibliotecii UPS „I.Creangã“
Bugetul proiectului:
$ 36 597
Programul se realizeazã cu contribuflia financiarã a
Programului Modernizarea Învãflãmîntului

$ 41 222

Programul de Automatizare a Bibliotecilor
Programul urmæreøte scopul de informatizare a bibliotecilor sprijinind proiectele de constituire a reflelelor
locale automatizate, ceea ce ar permite mai apoi
conectarea lor într-un sistem naflional automatizat de
biblioteci, precum øi conectarea tuturor reflelelor locale
în funcfliune la Internet.
Proiectele de automatizare urmeazæ sæ racordeze
bibliotecile din Moldova la tehnologiile informaflionale
moderne în vederea asigurærii accesului operativ øi eficient al utilizatorilor la informaflie ºi integrarea în
spafliul informaflional internaflional.
In acest context programul a sprijinit :
– informatizarea bibliotecilor universitare ºi ºtiinflifice in sprijinul procesului de instruire ºi cercetare ºtiinflificã
– proiectele de constituire a retelelor informaflionale locale a bibliotecilor din centrele regionale
din teritoriu, dezvoltînd un aspect nou øi important al activitæflii biblioteconomice – constituirea
Centrelor de Informare øi documentare în serviciul comunitãflii.

Centrul de Informare ºi Documentare Orhei, Biblioteca Publicã Judefleanã „A.Donici“ din Orhei
Director Lidia SITARU, director al Bibliotecii Publice
Judeflene „A.Donici“ din Orhei
Bugetul proiectului
$ 17 780
Modernizarea Studioului de înregistrãri sonore a
cãrflilor al Bibliotecii Specializate a Asociafliei Orbilor
din Moldova
Director de proiect Tatiana CHIPER
Bugetul proiectului
$ 17 950
Au fost continuate proiectele de informatizare a Bibliotecii Universitãflii din Bãlfli ºi Bibliotecii Republicane
de Informaflie Tehnico-ªtiinflificã
Cheltuieli program:
$ 133 678
Administrarea programului:
$ 1 416
Total cheltuieli program:
$ 135 094

Conservarea øi accesul la colecfliile de patrimoniu
Scopul programului este prezervarea ºi conservarea
patrimoniului de carte, transferul informafliei pe alte su-
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porturi materiale, asigurînd astfel accesul beneficiarilor la
colecfliile valoroase ºi informaflii cu valoare de unicat.
Programul a fost orientat spre sprijinirea activitãflilor complexe de constituire a unui centru de restaurare øi conservare a patrimoniului documentar din
colecfliile bibliotecilor (carte raræ, valoare bibliofilæ,
hærfli vechi).
Proiectele acceptate urmeazã a fi cofinanflate de
cãtre Refleaua programelor de Biblioteci a OSI Budapesta în proporflie de 50/50
Centrul Tehnic de Conservare ºi Restaurare, Biblioteca Naflionalã a Moldovei
Director de proiect Alexe RÃU
Bugetul proiectului
$ 65 000 inclusiv
contribuflia Fundafliei Soros-Moldova
$ 32 500
Total cheltuieli program:
$ 32 500

Proiectul Fundaflia Cãrflii
Activitatea Fundafliei Cãrflii a fost orientatã cu
predilecflie spre stabilirea unor relaflii cu editurile locale
ºi cele din România în scopul organizãrii activitãflii de
comercializare a cãrflilor la prefluri accesibile. Astfel, în
urma contractelor cu editurile, Fundaflia Cãrflii a procurat cu rabat maxim un lot de cãrfli în valoare de 2000
dolari care au fost puse în vinzare, venitul obflinut de la
comercializare fiind utilizat pentru achiziflii noi.
Fundaflia Cãrflii a continuat activitatea sa tradiflionalã de distribuire în bibliotecile universitare, centrale ºi
publice din teritoriu a cãrflilor editate cu sprijinul sæu în
cadrul programelor Fundafliei Soros, donaflii de carte
oferite de edituri. Astfel, prin intermediul Fundafliei
Cãrflii au fost distribuite peste 40 titluri de carte în circa
40 de instituflii bibliotecare.
În anul 1999 Fundaflia Cãrflii a demarat activitatea
de coordonare a Programului Regional „Megaproiectul
„Puºkin“ pentru bibliotecile din Moldova. Bibliotecilor
participante la proiect li se oferã posibilitatea de a
procura literaturã universalã în domeniul ºtiinflelor
socio-umaniste tradusã în limba rusã cu 25% din valoare, restul 75%, precum ºi cheltuielile de livrare a literaturii, fiind acoperite din contul Programului
„Megaproiectul Puºkin“. La proiect participã Biblioteca
Naflionalã, Biblioteca Naflionalã pentru Copii „I.Creangã“, Biblioteca Publicã Municipalã „B.-P.Hasdeu“,
ASEM, Biblioteca Universitãflii Agricole, Biblioteca ULIM
ºi Biblioteca Central Universitarã a USM. Începînd cu
anul 2000 la proiect vor adera Biblioteca Universitãflii
de Stat „A.Russo“ din Bãlfli, Biblioteca Universitãflii
Pedagogice „I.Creangã“, Biblioteca Universitãflii de Stat
din Comrat ºi Biblioteca Universitãflii Slavone.
Total cheltuieli
$ 3 040
Cheltuieli administrative:
Total cheltuieli program Biblioteci:
Total cheltuieli program:

$ 10 855
$ 261 507
$ 272 362

INTERNET PENTRU
MOLDOVA

Programul Fundafliei Soros – Moldova „Internet
pentru Moldova“ a demarat la începutul anului 1995.
Programul a fost ca un rãspuns la infrastructura telecomunicaflionalã insuficient dezvoltatæ ºi proiectele prezentate Fundafliei din partea universitãflilor pentru
conectare la Internet. Pentru dezvoltarea programului
„Internet pentru Moldova“ ºi a reflelei academice, Fundaflia Soros Moldova a fondat o instituflie obºteascæ –
Asociaflia DNT, înregistratã la Ministerul Justifliei pe 20
mai 1998. În anul 1999, pentru susflinerea activitãflilor,
Asociaflia DNT a beneficiat de un grant de $ 121 000.
Pe parcursul anului 1999 Asociaflia DNT a continuat
sã activeze în domeniul dezvoltãrii învãflãmîntului ºi
societãflii civile, oferind acces la Internet, în condiflii favorabile, organizafliilor din acest domeniu ºi anume:
ONG-lor din capitalã ºi regiune, ºcolilor medii ºi liceelor
din toatã republica, universitãflilor, organizafliilor massmedia, Ministerului Educafliei ºi ªtiinflei, Centrului Noilor
Tehnologii Informaflionale, Comisiei Superioare de Atestare, Clinicii juridice, Parlamentului Republicii Moldova.
Tot în 1999 a fost extins serverul de acces dial-up
al utilizatorilor reflelei MoldNet pînã la 16 posturi telefonice. De asemenea, au fost conectate universitãfli ºi
ºcoli pe circuite închiriate ºi radio: Universitatea Cooperatist Comercialã, Universitatea Agrarã, Colegiul
Republican de Informaticã, liceele „I. Creangã“, „M. Eliade“, „G.Asachi“ ºi ºcoala nr.32. A fost dat în exploatare inelul de fibrã opticã, ce oferã utilizatorilor reflelei
MoldNet acces rapid ºi calitativ la resursele informaflionale locale.
Tot în anul 1999, DNT a devenit Cisco Systems
Reseller ºi s-a înscris în calitate de academie localã pe
lîngæ Universitatea Tehnicã din Iaºi în cadrul programului educaflional Cisco Network Academy.
În anul 1999 Asociaflia DNT a realizat øi alte proiecte:
OurNet – prima comunitate virtualæ din Moldova
care include mai multe componente:
– Moldova Internet Resources (M.I.R.) – un directoriu al Internet-ului moldovenesc de tip Yahoo,
care oferã posibilitatea de a naviga prin categorii
(computere, învãflãmînt, artã etc.) pentru a gãsi
paginile necesare.
– OurNet hosting – oferã spafliu gratuit pentru pagini personale. În 1999 pe OurNet hosting au fost
fixate total înregistrãri 1500 ºi în catalog 140.
– Web Design School – cursuri virtuale de design
Web.
OurNet Moldova News
Cele mai interesante ºi mai importante ºtiri din
Moldova ºi despre Moldova sînt selectate ºi plasate pe
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pagina OurNet – http://news.ournet.md/ în trei limbi.
ªtirile sînt selectate de Centrul Independent de Jurnalism
din fluxurile informaflionale: BasaPres, Flux, Infotag.
Conform datelor statistice, pagina cu ºtiri este una
din cele mai vizitate, atît de utilizatori locali, cît ºi din
strãinãtate. Media zilnicã a vizitelor este de 2800 în
total de la începutul proiectului au fost înregistrafli 450
000 vizitatori.
PrivatisationLink
Proiectul a fost prezentat de JOHN C. HARPER,
International Business and Technical Consulting Inc.,
Banca Mondialæ ºi Departamentul Privatizãrii ºi
Administrãrii Proprietãflii de Stat.
Proiectul a avut drept scop restructurarea ºi dezvoltarea serverului WWW al Departamentului de
Privatizare (www.privatization.md). Serverul confline
informaflie (în limba englezã) despre întreprinderile din
Moldova supuse privatizãrii în conformitate cu standardele internaflionale. Privatization Link a fost finalizat ºi pe parcursul anului se actualizeazã sãptãmînal,
în funcflie de frecvenfla aparifliei informafliei de la
Departament. Aceastæ paginã este vizitatã zilnic în
medie de 40 vizitatori.
Informatizarea Centrului Informaflional-Analitic al Parlamentului
Proiect comun al Centrului Informaflional – Analitic
al Parlamentului ºi al Asociafliei DNT

Bat! pentru sistemul de invãflãmînt, scopul cãruia era
distribuirea gratuitã organizafliilor, care beneficiazã de
conectare la Internet prin Asociaflia DNT, majoritatea
fiind universitãfli, scoli si ONG-uri din republicæ. Doritorii de a folosi acest soft, îl pot accesa la adresa
http://www.dnt.md/support/downloads/
Tofli clientii DNT îl pot utiliza ca soft de poøtæ electronicã, deoarece el se deosebeºte printr-o integrare strînsã cu serverul de poºtã electronicã gratuitã din
Moldova mail.md.
$ 2 000
ªcoala de varã în informaticã - 99
În perioada 9-22 august, 1999 Centrul Noilor Tehnologii Informaflionale a organizat ªCOALA DE VARÃ
IN INFORMATICÃ – 99 (ªVI99) cu tinerii din institufliile
preuniversitare, premianflii concursului republican de
informaticã ºi matematicã ºi cu cîºtigãtorii concursului
anunflat pentru ªVI. Elevii au fost împãrflifli în 9 grupe,
dupã nivelul de cunoºtinfle. Tofli elevii au ascultat lecflii
teoretice ºi au avut ore practice la Internet.
La finele ºcolii a fost organizatã o adunare festivã
de totalizare, unde au fost anunflate rezultatele temelor
ºi numele celor 4 elevi care, în urma a 5 baraje, au fost
desemnafli sã reprezinte Moldova la Olimpiada Internaflionalã la Informaticã.
Centrul Noilor Tehnologii Informaflionale

A fost creat serverul WWW al Parlamentului
Republicii Moldova (http://parlament.md). Pe parcursul
implementãrii proiectului Centrul Informaflional Analitic al Parlamentului a gãsit sprijinul Fundafliei „Robert
Schumann“ din Paris, dispusã sã susflinã ideile definitorii ale proiectului ºi extinderea reflelei computerizate
parlamentare. Una din condifliile formulate de fundaflia
francezã a fost reflectarea în site-ul Parlamentului RM
a vieflii parlamentare în domeniul integrãrii europene,
precum ºi prezentarea informafliei în limba francezã,
fapt ce nu contravine proiectului ca atare, dar are un
caracter complementar ºi creeazã condiflii de dezvoltare,
continuitate ºi afirmare a proiectului.
Teatre + WWW
Au început lucrãrile asupra serverului WWW care
va confline:
Pagini WWW pentru fiecare teatru din Moldova, cu
prezentarea istoricului teatrului, repertoriului, planurilor de turnee;
O bazã de date de tipul Who is Who, referitor la
actori, regizori, scenariºti.
Soft de poºtã electronicã pentru sistemul de
învãflãmînt
A fost achiziflionat softul de poºtã electronicã The

$ 9 995

Nodul Internet – E-mail din Bãlfli
Universitatea de Stat „A. Russo“ din Bãlti
A fost creat nodul de poøtæ electronicæ în incinta
Universitãflii de Stat „A. Russo“ din Bãlfli. Crearea acestui server în Bãlfli a permis accesul „local“ la poøta electronicæ a utilizatorilor din incinta Universitãflii, precum
ºi a ºcolilor din municipiu.
Serverul WWW a ºcolii nr. 32
ªcoala nr. 32
Proiectul prevede conectarea la Internet prin linie
telefonica dedicatã ºi crearea serverului WWW al ºcolii.
Obiectivele: 1) Familiarizarea elevilor cu refleaua
Internet. 2) Stabilirea ºi menflinerea relafliilor de colaborare cu alte instituflii de învãflãmînt din flarã ºi de peste
hotare. 3) Implementarea noilor tehnologii în procesul
educaflional. Plasarea pe server a variantei electronice a
ziarului ºcolii.
$ 406
Internet Pro Education
Centrul Educaflional Pro Didactica
Obiectivele proiectului:
– Proiectarea ºi crearea software necesar pentru
funcflionarea serverului interactiv WWW.PROEDUCATION.MD;
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– Elaborarea materialelor didactice pentru implementarea noului curriculum liceal, pregãtirea variantei electronice, plasarea (publicarea) pe server ;
– Organizarea concursului pentru materiale didactice, pregãtirea variantei electronice, plasarea pe
server;
– Instruirea cadrelor didactice în domeniul folosirii
Internetului;
– Instruirea cadrelor didactice, inclusiv prin intermediul Internetului pentru implementarea noilor
programe.
$ 52 596 (inclusiv din bugetul anului 1999 – $ 10
041)
Server WWW al Liceului „I. Creangã“
Liceul „I. Creangã“
Proiectul are drept scop crearea reflelei ºcolare a sectorului Rîºcani – StarNet. Aceastã reflea are topologie de
stea cu serverul central plasat în incinta Liceului
„I.Creangã“ din Chiºinau ºi conectat la Internet prin
cartelã radio Arlan. Trei instituflii preuniversitare ale sectorului Rîºcani au fost conectate la Internet prin acest
server, folosind linii dedicate. A fost lansatã prima varianta a serverului WWW (www.....md). A fost creat cercul
de informaticã cu studierea aprofundatã a computerului,
reflelelor de calculatoare, limbajelor noi de programare
(Delphi, Java, HTML). Acest cerc este preocupat de
pregãtirea lotului olimpic al sectorului Rîºcani.
$ 3 850 (inclusiv din bujetul anului 1999 – $ 1
310)
Centrul informativ-instructiv al sectorului
Ciocana
Liceul teoretic „Gaudeamus“
A fost organizat ºi funcflioneazã (inclusiv în perioada de varã ) Centrul informativ – instructiv, sectorul
Ciocana.
Periodic sînt organizate cursuri de scurtã duratã (6
ore) pentru începãtorii lucrului în Internet.
În cursul programului de instruire a elevilor, suplimentar, au fost incluse urmãtoarele teme:
Folosirea poºtei electronice- 3 ore;
WWW – service ºi cãutarea informafliei în Internet
– 4 ore;
Elaborarea paginii Web (paginile Web). Elemente
de limbaj HTML – 6 ore.
Continuã elaborarea a douã Web – Site instructive.
$ 814
Informatizarea Liceului „Mircea Eliade“ prin
intermediul reflelei Internet
Scopul proiectului: de a iniflia elevii în domeniul reflelei Internet, de a le demonstra posibilitãflile acestei reflele ºi de a le crea condiflii favorabile pentru navigarea în
cadrul ei. A organiza o ºcoalã Internet pentru profesori.
Liceul a fost conectat la „INTERNET“ prin linie dedicatã. Aceasta a dat posibilitate de a obfline acces la

International Olympiad of Informatics ºi la probleme
pentru pregãtirea de olimpiade ºcolare atît la informaticã, cît ºi la alte obiecte. De asemenea, a fost organizat
schimbul de experienflã cu liceele: Conestoga High
School, Philadelphia, SUA, Costache Negruzzi, Iaºi,
România, Liceul de informaticæ, Bucureºti, România,
Liceul de informaticæ, Iaºi, România, Liceul de informaticæ, Galafli, România.
$ 406
Elaborarea atlasului despre indicii mortalitãflii
în Republica Moldova (1991-1998)
Sisteme ºi Tehnologii Avansate în Societate
Proiectul are drept scop acumularea, prelucrarea,
analiza ºi prezentarea opiniei publice a informafliei
despre unul din cei mai importanfli indicatori ai nivelului de dezvoltare a societãflii – indicii mortalitãfli øi ai
factorilor care influenfleazã direct sau indirect procesele
socio-demografice.
Obiectivul de bazã al proiectului este pregãtirea
materialelor si realizarea versiunii INTERNET pentru
Atlasul despre indicii mortalitãflii în Republica Moldova
(1991-1998) (varianta românã-englezã-rusã) øi prezentarea unei analize a cauzelor ºi tendinflelor acestui proces.
În cadrul proiectului au fost efectuate studiul ºi
analiza informafliei primare existente (certificatelor de
deces) pentru perioada 1991-1998, s-a stabilit modul
de calculare a indicatorilor ºi transferul în varianta
electronicã(baze de date); s-au calculat indicatorii mortalitãflii (generali, standardizafli dupã structura de vîrstã
a populafliei Moldovei, standardizafli dupã standardul
european al structurii populafliei);
A început procesul de creare a variantelor electronice a hãrflilor si diagramelor (70 hærfli/an*9 ani~630
hærfli cu indicatorii mortalitãflii øi aproximativ 20 hãrfli
cu alfli indicatori – generali, ecologie º.a.; au început
lucrãrile de proiectare si elaborare a WEB site-ului.
$ 9 896
Eºti pe WEB deci exiºti!
Centrul Naflional al Tehnologiilor de comunicare din Moldova
Obiectivul proiectului este instruirea membrilor
comunitãflii neguvernamentale în domeniul noilor
tehnologii informaflionale.
În cadrul proiectului au fost planificate ºase
ºedinfle de instruire orientate spre reprezentanfli ai
structurilor neguvernamentale, ai mass-media independente, alte instituflii din provincie. Se lucreazã asupra
unui site necomercial care va promova interesele societãflii civile din Moldova pe INTERNET.
Au fost organizate trei seminare:
Internet Online, 23-25 iulie, 1999; 18 participanfli.
Web Design, 22-24 octombrie, 1999; 10 participanfli.
Editare Electronicã, 24-26 decembrie, 1999; 18 participanfli.
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Publicarea în variantæ electronicæ a Catalogului
Organizafliilor Neguvernamentale din Moldova
$ 6 335
Centrul „Contact“
Scopul proiectului este crearea unei baze de date ce
ar confline catalogul electronic al ONG din Moldova
descrise amãnunflit ºi clasificate conform standardelor
internaflionale ºi plasarea acestei baze pe server WWW.
A fost creatã prima variantã a catalogului electronic al ONG din Moldova ºi plasatã în refleaua Internet la
adresa http://www.ngo.md. Ea confline informaflii despre 750 de ONG-uri, înregistrate de Ministerul Justifliei
din Republica Moldova.
$ 2 500
ªcoala virtualã a tînãrului matematician
Asociaflia obºteascã „Tinerefle-cunoºtinfle-viitor“
A fost creat un site a Tînãrului Matematician
(www.math.ournet.md) ce confline probleme, comentarii, contraexemple prezentate în detaliu, demonstraflii
complete ale unor probleme matematice de un maxim
interes teoretic, grafice ilustrative menite a ajuta
înflelegerea intuitivã a materialului, calculul aproximativ, teme ºi probleme slab (sau mai putin) studiate în
liceu, ghidul candidatului în învãflãmîntul superior,
pagini de istorie a matematicii, dicflionar de matematicã, probele ºi solufliile complete ale examenelor de
maturitate ºi bacalaureat etc.
A fost anunflatã prima etapa a concursului On-Line,
creatã arhiva de link-uri destinate matematicii elementare
ºi rubrica „Bibliografie“ ce confline titluri ºi recenzii succinte privitor la literatura metodicã la matematicæ.
$ 4 379
Internetul face ºcoalã
Organizaflia pentru reforma ºi dezvoltarea sistemului educaflional „Alexandra“ ºi Liceul „Principesa Natalia Dadiani“
Pînã la 1 ianuarie 1999, sub egida Organizafliei
pentru reforma ºi dezvoltarea sistemului educaflional a
fost format un grup de specialiºti în tehnologii informaflionale, hardware, software ºi web-design. Acest
grup a elaborat concepflia unui curs instructiv de
Internet ºi Web-design pe CD. Pe baza cursului au
început o serie de seminare în Web-design pentru
liceeni. Durata cursurilor e de 100 de ore. Scopul:
instruirea tinerilor Web design-eri.
$ 6 447
Informatizarea sistemului de atestare a
cadrelor ºtiinflifice ºi ºtiinflifico-didactice al
Republicii Moldova
Comisia Superioarã de atestare a Republicii
Moldova
Scopul acestui proiect este crearea unei baze moderne de date ce ar oferi tuturor celor interesafli, prin

intermediul reflelei INTERNET, informaflii referitoare la
activitatea oamenilor de ºtiinflã din Republica Moldova
ºi la sistemul de pregãtire ºi atestare a cadrelor
ºtiinflifice ºi ºtiinflifico-didactice de înaltã calificare, care
ar stimula ºi intensifica activitatea analiticã, pentru
aprecierea justã a utilitãflii rezultatelor ºtiinflifice obflinute de doctoranzi. Difuzarea în INTERNET a „Buletinului informativ al Comisiei Superioare de atestare a
Republicii Moldova“.
$ 9 930
Buletinul electronic al Organizafliilor Neguvernamentale din Moldova
Centrul „Contact“
Obiectivele proiectului:
Mediatizarea ºi informarea despre viafla din sectorul asociativ prin lansarea unui buletin al ONG în
variantã electronicã.
A oferi publicului interesat informaflii ample ºi
diverse despre activitatea Organizafliilor Neguvernamentale.
Impulsionarea unui dialog între sectorul neguvernamental, bussines, stat ºi societãflile civile din alte flãri.
Monitorizarea tendinflelor ºi fenomenelor care au
loc în cadrul societãflii civile.
A fost procurat ºi instalat echipamentul necesar
pentru acumularea, sintetizarea ºi difuzarea
Buletinului Electronic. A fost selectat, angajat, instruit
personalul (operator, jurnalist, designer) ºi pregãtite 4
buletine electronice care au fost difuzate într-un cerc
restrîns de abonafli pentru testare.
$ 13 095
Crearea Centrului de informare ºi acces
Internet ºi elaborarea WEB site „InfoSportNet“.
ONG „InfoSportNet“
Obiectivul de baza al proiectului este crearea unui
Centru informaflional de instruire, consultanfle øi acces
la INTERNET pentru Federafliile sportive, echipe,
cluburi, antrenori, sportivi øi realizarea unui WEB site
(virtual server), care va confline informaflii despre
sportul din Moldova.
A fost realizatã prima etapã a proiectului: amenajarea localului, crearea reflelei locale de calculatoare,
ajustarea programelor pentru lucrul în reflea pe platforma Windows 98, soluflionarea problemelor de securitate
a informafliei, acumularea informafliilor de profil sportiv, cercetãri in istoria sportului autohton, pregãtirea
materialelor pentru Web site – Institutul Naflional de
Cultura Fizica si Sport.
$ 16 138
Pagina WEB – monumentele naturale geologice din Republica Moldova
Asociaflia obºteascã „Societatea Geologicã din
Republica Moldova“ ºi Asociaflia DNT
Scopul proiectului este informarea prin Internet a
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publicului din Moldova ºi din strãinãtate despre monumentele naturale geologice din Republica Moldova.
Proiectul prevede publicarea pe Internet a
„Registrului monumentelor naturale geologice din
Republica Moldova luate sub protecflia statului“ care
include 89 de monumente. Publicarea se va face în
douã limbi: englezã ºi româna.
$ 4 115
Pagina WEB intercolegialã
Colegiul Financiar-Bancar
Obiectivul principal al proiectului este crearea unui
WEB site intercolegial ce ar confline informaflie utilã
pentru profesorii ºi studenflii din diferite colegii, ea
urmînd a fi repartizatã pe profile ºi specializãri. Acest
site va confline paginile oficiale ale Colegiului
Financiar-Bancar, Liceului „MATEC XXI“ ºi ale altor
colegii din Moldova.
Proiectul presupune crearea unei baze de date ce ar
confline cãrfli rare sau scumpe, organizarea conferinflelor
tematice prin intermediul Internetului, relatarea curentã a problemelor puse în discuflie în cadrul întrunirii
Consiliilor Directorilor de Colegii ºi soluflionarea lor.
$ 8 200
Suport informaflional al direcfliilor prioritare
ale reformei economice din Republica Moldova
Institutul de Cercetãri ªtiinflifice în domeniul
Informafliei
Scopul proiectului constã în crearea ºi conectarea
la Internet a bazelor de date electronice ce vor confline:
informaflii privind lucrãrile de cercetare-dezvoltare,
efectuate în Republica Moldova; informaflie tehnico-economice privind direcfliile prioritare ale economiei Republicii Moldova; informaflii privind producflia ºi
serviciile prestate de întreprinderile agricole ºi ale
industriei de prelucrare; informaflii despre resursele
informaflionale electronice ale Republicii Moldova;
(împreunã cu Comisia Uniunii Europene: INCO-COPERNICUS).
$ 9 984
Pagina WEB a Liceului „Gh. Asachi“
Liceul „Gh. Asachi“
Scopul proiectului este conectarea la Internet ºi
crearea unei pagini periodice WEB a Liceului „Gh.
Asachi“. Pagina Web va include ºi informaflie despre
scriitorul Gheorghe Asachi.
Obiectivele proiectului: familiarizarea profesorilor,
elevilor ºi altor persoane interesate cu succesele ºi preocupãrile corpului didactic ºi ale colectivului de elevi;
includerea elevilor în activitãfli care solicitã spirit creativ ºi investigativ; aplicarea cunoºtinflelor obflinute în
domeniul tehnologiilor informaflionale în practicã, înfiinflarea în cadrul liceului a unui cerc, ce se va ocupa de
crearea paginii Web.
$ 1 500

EIFL Direct Access and Utilisation
Scopul proiectului: asigurarea cu echipament
tehnic necesar a bibliotecilor participante la proiectul de
abonare la revistele electronice în domeniul stiinflelor
socio-umane EIFL Direct. Proiectul EIFL Direct a fost
lansat de OSI Institute ºi prevede abonarea bibliotecilor
universitare ºtiinflifice ºi publice la 3500 de reviste
ºtiinflifice de format electronic.
$ 42 414

Participãri la conferinfle, seminare ºi ºcoli
de varã internaflionale
ªcoala de varã Eurolan-99, 19-31 iulie, 1999,
România.
DUMITRU TODOROI
$ 178
ION COVALENCO
$ 178
SERGIU CREfiU
$ 178
ION LINGA
$ 178
Network Training Workshop for Countries in Early
Stages of Internetworking and „Internet Global
Summit“, 11-25 iunie, 1999, USA
DUMITRU CHITOROAGÃ
$ 2 395
The fifth CEENet Workshop on
Technology, 16-26 august, 1999, Ungaria
VEACESLAV TENTIU

Network
$ 100

Internet – a medium for new technologies in information society, 13-16 octombrie, 1999,Bulgaria
NICOLAE MAGARIU
$ 130
IURIE CARAUª
$ 130
Cheltuieli administrative:
$ 8 470
Cheltuieli Program Internet:
$ 386 231
Total cheltuieli (inclusiv conexiunea Internet)
$ 394 701

EDITARE DE CARTE

Programul naflional de editare de carte
Participarea la concursul din 1999, desfãºurat în
douã etape, ºi-au anunflat-o 16 edituri cu 53 titluri de
carte. S-a decis sprijinirea parflialã (50 la sutã din cheltuielile editoriale) a editãrii a 15 titluri, dintre care ºase
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deja au fost publicate, ºi anume:
George Meniuc sau Întoarcerea în Ithaca, Arcadie
SUCEVEANU, Nicolae ROMANENCO (Cartier)
$ 2 580

Total cheltuieli în Programul Naflional de Editare de
Carte:
$ 33 662

Programul regional de traduceri
România ºi Basarabia în anii celui de-al doilea
rãzboi mondial, Anatol PETRENCU (Epigraf)
$ 1 710

Conºtiinfla naflionalã (româneascã) la moldoveni,
Gheorghe GHIMPU (Litera)
$ 3 000

(în colaborare cu Centrul de Dezvoltare a activitãflii
editoriale de la Institutul pentru o Societate Deschisã de
la Budapesta)
Programul se desfãºoarã în bazã de concurs la care
au participat 6 edituri ce au propus traducerea ºi editarea a 25 de cãrfli.
Etapa concursului anunflatã pentru anul 1999 a
fost cîºtigatã de editurile:
„Cartier“
The Age of capital 1848-1875, Eric HOBSBAWM
$ 9 565

Cu gîndul la o lume între douã lumi, 2 volume,
Alexandru USATIUC (Lyceum)
$ 1 715

The Age of Revolution 1789-1848, Eric HOBSBAWM
$ 9 565

Alte 9 titluri de carte sînt în curs de apariflie, ºi
anume:
Întrebãrile vieflii, Fernando SAVATER (Arc) $ 5 080

The Age of Empire 1875-1914, Eric HOBSBAWM
$ 9 565

Dicflionar de pleonasme, Elena GROSU (Epigraf)
$ 1 382
Tentaflia Spaniei, Sergiu PAVLICENCU (ªtiinfla)
$ 1 636

Cum sã vorbim cu Pinocchio, Luciana MARIANGELI
(Arc)
$ 3 933
Amintiri din epoca de platinã, Gheorghe GRICURCU
(Arc)
$ 1 296

Histoire du continent européen de 1850 à la fin du
XX siecle, J.-M. GAILLARD et A.ROWLEY
$ 8 780
„Arc“
A beginner’s guide to the economy, Charles EPPING
RANDZ
$ 3 114
Machiavelli, Quentin SKINNER
$ 1 971

Artã ºi ideologie, Vladimir BULAT (Cartier) $ 1 008
„ªtiinfla“
Poezia Generatiei ’80, Nicolae LEAHU (Cartier)
$ 1 260
Cartea Memoriei, v. II, Colectiv de autori, sub egida
Muzeului Naflional de Istorie
$ 3 420
Politica nationala a URSS, Igor CAªU (Cartdidact)
$ 900
Tîrgul
(Museum)

vechi

al

Chisinaului,

Licã

SAINCIUC
$ 855

Biserici ºi mãnãstiri, Vlad GHIMPU (Universitas)
$ 1 890
Patru titluri de carte, dintre cele finanflate în anul
1998 în cadrul Programului Naflional de Editare de
Carte, au vãzut lumina tiparului în anul 1999:
Laureaflii Premiului Nobel în economie, Ion Ustian
(EUS)
Mãnãstirile Moldovei, Luminita Ilviflchi (Museum)
Istoria Bugeacului, Ion Chitoroagã (Museum)
Cartea memoriei, Volumul I, grup de autori sub
egida Muzeului Naflional de Istorie (ªtiinfla)
Cheltuieli administrative
$ 1 997

Management. Theory and Practice, G. A. COLE
$ 11 033
Dictionary of marketing, Peter COLLIN
$ 6 630
„Tehnica Info“
Evaluating science and scientists, Mark S.
FRANKEL and Jane CAVE
$ 2 510
Techniques for analysing industries and competitors, Michael PORTER
$ 4 676
„Museum“
Histoire des agricultures du monde – du neolithique a la crise contemporaine, Marcel MAZOYER et
Laurence ROUDART
$ 11 170
În anul 1999 au vãzut lumina tiparului 3 titluri de
carte, finanflate în anii precedenfli, ºi anume:
Economic Behaviour and Institutions, Thrainn
EGGERTSSON (Cartier)
Age of Extremes. The Short Twentieth Century.
1914-1991, Eric HOBSBAWM (Cartier)
The Fading Miracle, H.GIERSCH (Tehnica Info)
Cheltuieli administrative
Total programul regional de traducere:

$ 710
$ 79 290
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Programul de împrumuturi pentru edituri
În anul 1999 Fundaflia a lansat un program de
împrumuturi în domeniul editãrii ºi distribufliei de
carte, scopul fiind trecerea treptatã, în activitatea editorialã, de la sistemul de granturi la cel de elaborare a
business-planului ºi de aplicare a mecanismelor de
finanflare general acceptate în flãrile cu o economie de
piaflã dezvoltatã. Fundaflia stimuleazã acest proces prin
facilitarea accesului editorilor la împrumuturile bancare, precum ºi prin stabilirea, în acord cu bãncile
implicate în program, a unor dobînzi favorizante.
Au depus documentele de participare la program 5
edituri, care au fost recomandate pentru începerea
colaborãrii directe cu Banca Comercialã pe Acfliuni
„Victoriabank“. Pînã la sfîrºitul anului 1999, 3 edituri –
Cartier, ªtiinfla ºi Litera – au beneficiat de credite bancare a cîte $ 25 000 în cadrul acestui program. Fundaflia (în baza unor gajuri în cãrfli) a garantat 50% din
suma fiecãrui împrumut.
Total programul de împrumuturi pentru editori:
$ 100 000

Mic dicflionar de antonime – sinonimizat, Elena
GROSU (Epigraf)
$ 600
Cheltuieli administrative:
Total programul Burse pentru autori:

$ 576
$ 5 176

Dezvoltarea profesionalã a editorilor
Proiecte realizate:
Participarea a 8 tehnoredactori ai unor edituri din
Moldova la Seminarul de „formare a formatorilor“ în
domeniul publicafliilor electronice, 27 aprilie – 2 mai,
Praga
$ 3 471
Organizarea de cãtre participanflii la seminarul din
Praga a unui seminar local pentru colaboratori ai editurilor, publicafliilor periodice din capitalã ºi judeflele
flãrii, bibliotecari ºi alfli specialiºti, precum ºi studenfli; a
fost invitat unul din conducãtorii seminarului
desfãºurat la Praga, Graham HORWARD; 30 noiembrie
– 3 decembrie, Chiºinãu
$ 3 617
Elaborarea unui studiu al pieflei de carte; editura
Cartier
$ 4 920

Burse pentru autori
A fost continuat programul de stimulare a
elaborãrii unor cãrfli noi prin acordarea de burse pentru
autori. La prima rundã a acestui concurs au participat
7 edituri cu proiecte de elaborare a 8 titluri de carte,
dintre care a fost decisã acordarea unei burse de 800
dolari lui Dumitru Moldovan pentru elaborarea lucrãrii
„Economia relafliilor externe ale Republicii Moldova“
(Editura Arc). Proiectul a fost finalizat pe parcursul
anului 1999. Editura Arc a publicat lucrarea într-un
tiraj de 500 de exemplare.
La cea de a doua rundã a concursului au participat
6 edituri cu proiecte de elaborare a 8 titluri de carte.
Juriul a decis susflinerea proiectelor, acordînd burse
autorilor:
Aspecte socio-lingvistice ale funcflionãrii limbii
române în Basarabia flaristã, Lidia CODREANCA
(Museum )
$ 600
Moldova medievalã. Structuri administrative ºi
ecleziastice, Andrei EªANU (Arc )
$ 800
Biserica în Moldova în sec. XV-XVII, Angela ZUBCO
(Valmaº-Terra Ruxanda )
$ 600
Politica etnolingvisticã în RSS Moldoveneascã,
Gheorghe NEGRU (Prut Internaflional)
$ 600
Originile separatismului politic ºi teritorial în
Republica Moldova, Gheorghe COJOCARU (Complexul
Editorial Civitas)
$ 600

Proiect de colaborare între editurile din Moldova ºi
România, proiect realizat în cadrul Tîrgului de carte de
la Bucureºti (ediflia anului 1999, 2-6 iunie) prin organizarea unui ºir de întîlniri ºi mese rotunde, la care au
participat edituri din România ce manifestã interes
pentru colaborarea cu editurile din Moldova, precum ºi
prin vizitarea unor tipografii performante în oraºele
Sibiu ºi Braºov, 7-8 iunie
$ 4 134
Participarea editorilor din Moldova la Tîrgul de
carte de la Frankfurt, 9-18 octombrie 1999, Germania
$ 12 192
Crearea paginii Web a revistei „Contrafort“; se va
desfãºura în anul 2000, executor Asociaflia DNT
$ 2 420
Participarea la seminarul internaflional pentru editori „Books in Print“, condus de Brian GREEN, Book
Industry Communication, 16-17 iulie, Londra, Kiev
$ 751
Participarea la atelierul „Using Macromedia Flash
in News Sites“, Praga, 10-15 noiembrie, 1999, Alexandru CULIUC, Web-designer la Asociaflia DNT
$ 907
Sprijin financiar pentru primele etape de activitate
ale Asociafliei de distribuflie de carte PRO-NOI
$ 30 000
Crearea ºi dezvoltarea bazei electronice de date
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cuprinzînd patrimoniul muzeal din Moldova ºi plasarea
acesteia pe Internet; va fi realizat pe parcursul anilor
2000-2001; proiect propus de Muzeul de Etnografie ºi
Istorie Naturalã în colaborare cu Asociaflia DNT
(Directori de proiect Mihail URSU ºi Dona ªCOLA)
$ 19 371
Cheltuieli administrative
Cheltuieli Program Editare de Carte
Total cheltuieli:

$ 8 470
$ 300 645
$ 309 115

SÃNÃTATE PUBLICÃ

Internet Medical
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate
Deschisã, New York)
Programul a fost lansat în august 1997. Scopul
programului este de a crea o infrastructurã informaflionalã medicalã în Republica Moldova. In anul 1999 a
fost creat Centrul Naflional de Informaflie Medicalã
„MedNet“, organizaflie neguvernamentalã ce îºi va prelua activitãflile în program atunci cînd finanflarea din
partea Fundafliei Soros Moldova va fi sistatã. Scopurile
Centrului „MedNet“ sînt:
– a facilita accesul comunitãflii medicale din Republica Moldova la informaflia medicalã modernã
– a asigura comunicarea membrilor comunitãflii
medicale din Republica Moldova cu colegii de
peste hotare prin mijloace electronice moderne
– a contribui la perfecflionarea nivelului procesului
de studii universitare ºi postuniversitare medicale în Republica Moldova
– a contribui la formarea ºi dezvoltarea reflelei
naflionale de schimb de informaflie medicalã
Obiectivele prioritare ale Centrului „MedNet“ pentru
anii 1999-2000:
– a conecta la Centrul „MedNet“ institufliile republicane ºi municipale din sistemul ocrotirii sãnãtãflii, amplasate pe teritoriul mun. Chiºinãu prin
tehnologia ARLAN
– a crea condiflii necesare pentru accesul la resursele Centrului „MedNet“ a utilizatorilor individuali
prin linii telefonice
– a organiza un trening în domeniul administrãrii
reflelelor locale pentru persoanele responsabile
din institufliile ocrotirii sãnãtãflii conectate la
Centrul „MedNet“

– a stabili relaflii de parteneriat cu organizafliile
locale ºi internaflionale în scopul colaborærii în
domeniul proiectelor de informatizare a sistemului ocrotirii sãnãtãflii din Republica Moldova
– a implementa în continuare programul Internet
Medical al Fundafliei Soros Moldova.

Proiecte realizate in 1999
A fost creatã refleaua bazatã pe tehnologia ARLAN
din urmãtoarele instituflii medicale: Centrul ªtiinflificoPractic pentru Sãnãtate Publicã ºi Management Sanitar,
Spitalul Clinic Republican, Centrul Republican de Diagnostic Medical, Centrul Naflional de Medicinã Preventivã.
În incinta Centrului „MedNet“ au fost instalate 20 de
linii telefonice pentru accesul utilizatorilor individuali.
A fost sporitã capacitatea sãlii electronice de lecturã prin instalarea suplimentarã a 3 locuri de muncã,
astãzi numãrul de locuri ajungînd la 13.
Pe serverele Centrului „MedNet“ au fost plasate
materialele Seminarelor Salzburg în domeniile: cardiologie, epidemiologie, neurologie, ftiziologie, psihiatrie,
morfologie, anatomie, OVID MEDLINE ºi OVID FULL
TEXT CORE BIOMEDICAL COLLECTION nr. 1
A fost organizat un trening în domeniul sistemului
operaflional UNIX pentru colaboratorii Centrului „MedNet“.
Din momentul deschiderii Centrului pînã în prezent
pagina WEB a Centrului „MedNet“ a fost accesatã de
peste 56 000 de ori din 62 de domenii externe ºi interne. Numãrul de adresãri la resursele informaflionale ale
Centrului „MedNet“ la momentul actual este de peste
500 pe zi.
Sala electronicã de lecturã a Centrului Naflional de
Informaflie Medicalã a fost vizitatã de 7975 ori de 1130
persoane (173 medici, 223 rezidenfli, 38 doctoranzi ºi
696 studenfli).
A fost semnat acordul de colaborare cu firma MASTER, reprezentantul oficial al Companiei IBM în Republica Moldova. Conform acordului menflionat, CNIM
posedã drepturi de comercializare a echipamentului
produs de compania IBM ºi a componentelor de schimb.
A fost inifliat proiectul PHARMAPLUS, în cadrul
cãruia este prevãzutã formarea unei baze de date farmaceutice în Republica Moldova.
În scopul stabilirii relafliilor cu clienflii potenfliali
CNIM a participat la expoziflia MOLDMEDZIN 99.
A fost semnat acordul de colaborare cu Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie „N. Testimiflanu“. Conform acordului de colaborare CNIM a fost
scutit de plata de arendã, servicii comunale, energie
electricã ºi termicã pentru utilizarea încãperilor ce
aparflin USMF.
În cadrul Programului Internet Medical s-a acordat
suport material în formã de donaflie de echipament pentru conectarea la Internet urmãtoarelor instituflii medicale:
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Spitalul Clinic Municipal de Urgenflã
Catedra Medicina Calamitãflilor USMF
Catedra Biochimie, USMF
Institutul de Oncologie
Clinica Chirurgie, FPM USMF
Departamentul terapie intensivã, SCR
Centrul de imagisticã medicalã, SCR
Centrul Republican Transfuzie Sînge
ONG Liga pentru Sãnãtate Mentalã din RM
Consiliul Republican de Expertizã Medicalã a
Vitalitãflii
Centrul de Cercetãri Medicale ºi Socio-Demografice ale Familiei
ONG Viafla fãrã Droguri
ONG Stomatologia Preventivã
Catedra Boli Interne nr.2, USMF
Catedra Boli Interne nr. 4, USMF
Departamentul Cercetãri ªtiinflifice Chirurgie al –
Laboratorului CCª
Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime“
Spitalul Clinic Feroviar
Clinica Boli Interne nr. 2
ONG Academia Obºteascã de Stomatologie
ONG Societatea de Psihoterapie Psihanaliticã
Dispensarul Dermatovenerologic Republican
Institutul de Ftiziopneumologie
SCR, sectorul organizatoric si metodic
Policlinica nr. 3 ATM Botanica
Clinica Oftalmologie, USMF
Facultatea de Farmacie, USMF
ONG Reforme Medicale în Penitenciare
Federaflia Republicanæ „MoldDiab“
Societatea invalizilor din RM
Institutul de Cercetãri ªtiinflifice în domeniul
OSMC

Buget total

$ 150 500

Susflinerea studiilor profesionale
Scopul programului a fost de a acorda medicilor
granturi pentru studii profesionale peste hotare.
Beneficiari:
Stagiu în chirurgie pediatricã, 1 mai – 15 iulie,
1999, Paris, Franfla. Dumitru MOTELICA
$ 450
Stagiu în urologie endoscopicã, 20 iunie – 8 iulie,
1999, Paris, Franfla. Iurie BÂRSAN
$ 396
Conferinfla „Healthy Planet Forum“, 14-20 iunie,
1999, Londra, Marea Britanie. Serghei POLIUDOV
$ 928
Stagiu în medicinã aeronauticã, 6 iunie – 6 iulie,
1999, Londra, Marea Britanie. Elena CATAMAN
$ 2 500

Stagiu în psihanalizã, 16 martie – 16 iunie, 1999,
Paris, Franfla. Luminifla TÂGÂRLAª
$ 600
Stagiu în domeniul maladiilor infecflioase, 1-11
iunie, 1999, Bucureºti, România. Irina MALANCO $ 240
Stagiu în domeniul maladiilor infecflioase, 1 iunie 1 iulie 1999, Bucureºti, România. Silvia Stratulat $ 380
Stagiu în psihoterapie, 5-27 august, 1999, Strasbourg. Jana COªULEAN
$ 352
Rezidenfliat în chirurgie, 24 iunie, 1999 – 24 iunie,
2000, Minneapolis, SUA. Anatolie USATÂI
$ 793
Masterat în cardiologie, 14 noiembrie, 1998 – 14
noiembrie, 1999, Italia. Cornel MARUSCEAC
$ 450
Masterat în cardiologie, 14 noiembrie, 1998 – 14
noiembrie, 1999, Italia. Liliana FUIOR
$ 450
Stagiu în neurologie, 1 august – 15 decembrie,
1999, Carolina de Nord, SUA. Mariana CIOBANU $ 456
Stagiu în anesteziologie, 15 iulie – 15 august,
1999, Ierusalim. Andrei OPREA
$ 350
Stagiu în microbiologie, durata 3 luni, Franfla.
Liviu SICINSCHI
$ 1 200
Organizarea Conferinflei a IV-a a Neurologilor, 20
septembrie, 1999, Chiºinau-Iaºi
Asociaflia Neurologilor din Republica Moldova $ 960
Organizarea Conferinflei Naflionale de Reumatologie, 20-22 octombrie, 1999
Asociaflia Reumatologilor din Republica Moldova
$ 1 000
Organizarea Conferinflei IX-a a Ftiziopneumologilor, 1 septembrie, 1999
Asociaflia Ftiziopneumologilor din Republica Moldova
$ 998
Cheltuieli administrative în cadrul programului:
$ 1 098
Susflinerea studiilor în domeniul ultrasonografiei
(în colaborare cu Universitatea Thomas Jefferson,
Philadelphia ºi Institutul pentru o Societate Deschisa
New York)
Stagiu în ultrasonografie, Universitatea Thomas
Jefferson, 7-25 mai, 1999, Philadelphia, SUA. Beneficiar Petru GURÃU
$ 888
Seminarele Salzburg, Austria pentru medici
(în colaborare cu Fundaflia Austro-Americanæ ºi
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Institutul pentru o Societate Deschisã New York)
Beneficiari:
„Semiologie Pediatricã“, 10-16 ianuarie, 1999
Tudor RUSNAC, Tatiana STASIEVA, Natalia ZAICOVA
$ 435
„Problema TBC în Europa de Est“, 16-21 ianuarie,
1999
Lidia RÂVNEAC, Elena MOGOREANU
$ 1 414
„Cardiologie ºi Pulmonologie“, 14-20 februarie, 1999
Mariana PASECINIC, Diana MANEA
$ 1 745
„Sistemul Osteoarticular, Chirurgie Traumatologicã“, 7-13 martie, 1999
Anatolie USATÎI, Pavel URSU
$ 1 437
„Oncologie, Hematologie“, 7-13 martie, 1999
Vasile MUSTEAfiÃ
$ 811
„Neurologie“, 24-30 iulie, 1999
Eremei ZOTA, Svetlana PLEªCA
$ 1 079
„Obstetricã, Ginecologie“, 12-18 septembrie, 1999
Oleg RABOVILÃ, Tatiana BANARU
$ 1 763
„Imagisticã“, 24-30 octombrie, 1999
Petru GURÃU
$ 628
„Anesteziologie ºi Terapie Intensivã“, 30 octombrie
– 5 noiembrie, 1999
Jan SILI
$ 692
„Medicina de Familie“, 30 octombrie – 5 noiembrie,
1999
Gabriela BOTNARI, Marcelina CEBANOVSCHI, Tatiana VALICA
$ 1 963
„Gastroenterologie Pediatricã ºi Nutriflia Copilului“,
16-22 ianuarie, 2000
Stela OPREA, Ecaterina STASII
$ 1 472
Stagiu în domeniul chirurgiei pediatrice, 15 martie
– 23 aprilie, 1999, Graz, Austria. Dumitru LATÂCEVSCHI
$ 550
Stagiu în domeniul urologiei, 18 aprilie – 14 mai,
1999, Viena, Austria. Andrei OPREA
$ 587
Stagiu în domeniul chirurgiei pediatrice, 1 iunie –
31 august, 1999, Salzburg, Austria. Igor CIOBANU
$ 649
Stagiu clinic în domeniul neurologiei, 28 iunie – 23
iulie, 1999, Salzburg, Austria. Vitalie LISNIC
$ 733
Stagiu clinic în domeniul cardiologiei, 9 august – 3
septembrie, 1999, Viena, Austria. Lilia DAVID
$ 518
Cheltuieli administrative

$ 1 246

Seminarele Schweitzer
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã New York ºi Institutul Umanistic Albert Schweitzer)
Conferinflæ internationalã în problemele tuberculozei, 17-21 martie, 1999, Bucureºti, România.
Valeriu AXENTI, Vladimir fiÆRANU, Valentin SOFRONI, Gheorghe fiÂMBALARI, Vitalie fiÂMBALARI,
Nicolae NALIVAICO, Iurie SIMIONICÃ, Victor BURINSCHI, Constantin IAVORSCHI
$ 623
Conferinfla cu genericul „Sãnãtatea Mentalã a
Copilului“, 7-11 iunie, 1999, Budapesta, Ungaria.
Ion NEGURÃ, Ina MOLDOVANU, Vasilisa BATÂR,
Neli COJOCARU
$ 1 596
Conferinfla regionalã cu genericul „Nursing“, 10-16
octombrie, 1999, Budapesta, Ungaria.
Veronica ADAMACHI, Evelina CIBOTARU $ 1 135

Susflinerea tinerilor savanfli
În bazã de concurs au fost acordate granturi pentru
cercetãri ºtiinflifice:
„Aspecte de prevenflie a cariei dentare la copiii
orfani“
Aurelia BOTNARI
$ 500
„Corelaflii patogenice ale polipozei rinosinusale cu
astmul bronºic, optimizarea tratamentului antirecidivant“
Elena TUDOR
$ 500
„Studierea eficacitãflii tratamentului antituberculos
de scurtã duratã al bolnavilor cu tuberculozã urogenitalã“
Vitalie fiÂMBALARI
$ 500
„Particularitãflile ºi managementul terapeutic al
sindroamelor coagulopatice în cazul infarctului cerebral“
Ludmila BUMACOV
$ 500
„Malformafliile duodenale, factor etiopatogenic al
ulcerelor gastroduodenale simptomatice“
Dorian GOREA
$ 500
„Implementarea metodei de reeducare vegetativã
prin biofeedback respirator în tratamentul pacienflilor
cu dereglãri vegetative ºi anxietate“
Stela ODOBESCU
$ 500
„Particularitãflile clinico-imunologice ale neuroboreliozei“
Elena MANOLE-GALEfiCHI
$ 500
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„Particularitãflile funcfliei secretorii în maladiile
cronice ale tubului digestiv la copii“
Tatiana DENICENCO
$ 500

familiarizarea lor cu tehnologii noi în asistenfla medicalã a mamei ºi copilului.
Bugetul anului 1998

„Imunoterapie autolimfotropã regionalã în tratamentul complex al pneumoniilor trenante la copii“
Marcelina CEBANOVSCHI
$ 500

„Refleaua Naflionalã de Comunicare în Sãnãtate“,
Centrul Independent de Jurnalism. Proiect prevæzut pentru anul 2000 ce va fi implementat în colaborare cu
Organizaflia Mondialã a Sãnãtãflii, director de proiect
Irina ZATUØEVSCHI. Scopul proiectului: crearea ºi înregistrarea Reflelei Naflionale de Comunicare în Sãnãtate
ca un membru plenipotenfliar al Reflelei Europene de
Comunicare în Sãnãtate.
$ 24 000

„Deficitul imun disreglatoriu timo-dependent în
evaluarea stãrii de sãnãtate la copii“
Ala COJOCARU
$ 500

Dezvoltarea spitalelor
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate
Deschisã New York ºi Carelift International)
În anul 1999, prin colaborarea a douã instituflii în
cadrul programului, a fost adus un container cu echipament, consumabile, preparate medicale, care au fost transmise cu titlu de donaflie institufliilor ocrotirii sãnãtãflii
$ 1 132

Susflinerea
sãnãtãflii

inifliativelor

în

domeniul

(În colaborare cu Institutul pentru o Societate
Deschisã New York)
Proiecte selectate în bazã de concurs pentru a fi
finanflate în 1999 – 2000:
„Îmbunãtãflirea asistenflei medicale neonatale în
Republica Moldova“, Institutul de Cercetãri ªtiinflifice în
domeniul Ocrotirii Sãnãtãflii Mamei ºi Copilului, director
de proiect Petru STRATULAT; o parte componentã a
proiectului „Fortificarea Asistenflei Medicale Perinatale
în Republica Moldova“, realizat de UNICEF în colaborare
cu Fundaflia Soros Moldova. Scopul acestui proiect este
implementarea Programului Naflional de Ameliorare a
Asistenflei Medicale Perinatale în Republica Moldova.
Bugetul anului 1998
„Elaborarea specialitãflii Medicina de Familie în
Republica Moldova“, Universitatea de Stat de Medicinã
ºi Farmacie „N. Testimiflanu“, director de proiect
Grigore BIVOL. Proiectul a fost lansat în 1999 pe o
perioadã de trei ani de activitate. Scopul acestui proiect
este participarea la procesul de reformare a asistenflei
medicale primare în Republica Moldova.
Bugetul anului 1998
„Sãnãtatea familiei în regiunile rurale“, Asociaflia
Republicanã pentru Sãnãtatea Mamei ºi a Copilului,
director de proiect Valentina MELNIC. Proiectul a fost
lansat în 1999 pentru un an de activitate. Scopul
proiectului este îmbunãtãflirea sãnãtãflii familiei în
localitãflile rurale prin instruirea cadrelor medicale ºi

„Participare la reforma sistemului sãnãtãflii prin
reciclarea cadrelor administrative“, Universitatea de
Stat de Medicinã ºi Farmacie „N. Testimiflanu“, director
de proiect Liviu SICINSCHII. Proiectul este prevæzut
pentru perioada 2000-2001 ºi realizat în colaborare cu
Grupul Spitalier Sfîntul Augustin (Franfla) ºi Asociaflia
Moldova – Yvonne – Aimée. Scopul proiectului:
îmbunãtãflirea sistemului administrativ ºi modificarea
politicii de administrare în sãnãtate prin organizarea
cursurilor de reciclare a cadrelor administrative.
$ 24 000

Susflinerea Medicinii de Familie
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate
Deschisã New York)
Conferinfla „Family Medicine“, 26 august – 2
septembrie, 1999, Druskininkai, Lituania.
Au participat membrii echipei care implementeazã
proiectul „Elaborarea specialitãflii Medicina de Familie
în Republica Moldova“: Ghenadie CUROCICHIN, Tatiana
VALICA, Grigore BIVOL, Victor PUIU.
$ 3 248

Prevenirea maltratãrii copiilor
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate
Deschisã New York)
În cadrul programului au fost organizate:
Conferinfla PAC pentru pediatri, 18-21 martie,
1999, Budapesta, Ungaria.
Lucia CALESTRU, Lucia GROZA, Ludmila TORJINSCHI, Iurie GRATII
$ 1 720
Conferinfla PAC pentru juriºti, 21-24 martie, 1999,
Budapesta, Ungaria.
Tudor PETROV, Tatiana TROIANOVSCHI, Sergiu
CRUDU, Vitalie POPESCU, Boris DARIEV
$ 2 250
Conferinfla PAC pentru ginecologi, 6-9 noiembrie,
1999, Debe, Polonia.
Ala CEAHLÃU, Svetlana LUPU
$ 890
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Conferinfla „Family Strengthening“, 6-10 iulie,
1999, Kranjska Gora, Slovenia.
Daniela POPESCU, Vitalie POPESCU, Ecaterina
STASII, Neli COJOCARU
$ 3 080
În cadrul acestui program a fost continuat proiectul
„Prevenirea maltratãrii copiilor“, prezentat de Centrul
Naflional pentru Prevenirea Maltratãrii Copiilor în anul
1998, director de proiect Daniela SÎMBOTEANU.
Bugetul total al proiectului a fost de $ 24 794, din ei
suma de $ 2 397 a fost alocatæ din bugetul anului
1999. În anul 1999 a fost aprobat pentru finanflare
proiectul „Refleaua de asistenflã psiho-socialã a copiilor
abuzafli“ avînd ca scop dezvoltarea serviciilor specializate în vederea asistãrii ºi ajutorãrii copiilor abuzafli.
Bugetul total al proiectului este de $ 18 000, suma de $
9 000 fiind alocatã din bugetul anului 1999.
Cheltuieli administrative
$ 845

Geriatrie ºi gerontologie
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate
Deschisã New York)
În cadrul programului au fost organizate urmãtoarele activitãfli:
Seminar/Trening în domeniul geriatriei ºi gerontologiei, 20-25 mai, 1999, Budapesta, Ungaria. Beneficiar Irina BAICALOV
$ 430

59

Reducerea noxelor
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate
Deschisã New York)
In cadrul acestui program a fost adoptatæ decizia
despre continuarea proiectului „Harm Reduction
Soroca“, Moldova, prezentat de cãtre ONG „Centrul
Educaflional Alcoolismul øi Narcomania“, director de
proiect Ion MARCOCI. Scopul proiectului este de a
reduce raspîndirea VIU/SIDA printre grupurile de utilizatori de droguri intravenos.
$ 20 000
A fost continuat proiectul „Implementarea
Programului de Prevenire a Infecfliei HIV/SIDA în
Institufliile Penitenciare din Republica Moldova“,
prezentat de ONG „Reforme Medicale în Penitenciare“,
director de proiect Alexei LEORDA. Au fost organizate
seminare în institufliile penitenciare, au fost evaluate
cunoºtinflele în domeniul maladiilor sexual transmisibile ºi infecfliei HIV/SIDA printre deflinufli, au fost efectuate diferite activitãfli cu scop de a reduce raspîndirea
VIU/SIDA printre deflinufli.
Bugetul total al proiectului este de $ 20 000, suma
de $ 10 000 fiind alocatã din bugetul anului 1999.
Cheltuieli administrative:
Cheltuieli Program Sænætate Publicæ:
Total cheltuieli:

$ 9 386
$ 341 337
$350 723

Congresul VI al Asociafliei Europene de Ingrijire
Paliativã, 21-27 septembrie, 1999, Geneva, Elveflia.
Beneficiari Irina BAICALOV, Nicu VIDRAªCU
$ 2 870
Seminarul „Caring Communities“, 23-26 septembrie 1999, Budapesta, Ungaria. Beneficiari Lilia TIHON,
Eugenia STAMATI
$ 900
Adunarea experflilor în domeniul geriatriei ºi gerontologiei din reflea, 18-22 noiembrie, 1999, Cluj-Napoca,
România. Beneficiari Irina BAICALOV, Elena VOVC
$ 200
A fost continuat proiectul „Respiraflia a doua pentru oamenii în etate“ în orasul Bãlfli. Proiectul a fost
prezentat de ONG „Respiraflia a doua pentru oamenii în
etate pentru Nordul Moldovei“, director de proiect Irina
BAICALOV. Scopul proiectului: dezvoltarea serviciilor
specializate în vederea îngrijirii persoanelor de vîrsta a
treia. În anul 2000 va demara un nou proiect „Respiraflia a doua pentru oamenii în etate“ în orasul Chiºinãu.
Bugetul total al proiectului este de $ 40 390, suma
de $ 10 000 fiind alocata din bugetul anului 1999.
Cheltuieli administrative pe program
$ 528

REFORMA ECONOMICÃ

Buget $ 463 675 (source financial report December’99)
Alocãri $ 139 725 (without third party)
Programul iøi propune sæ contribuie la dezvoltarea
sectorului agrar în perioada postprivatizare. În acest
sens, activitatea programului este orientatæ spre
susflinerea aprovizionærii private cu servicii a sectorului
agrar, dezvoltarea serviciilor financiare øi nefinanciare
pentru afacerile mici øi mijlocii, facilitarea accesului la
informaflia de specialitate øi îmbunætæflirea învæflæmîntului economic.
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Dezvoltarea reflelei Asociafliilor de Economii ºi Împrumut în Republica Moldova
Alianfla Microfinanflare Moldova
Consolidarea asociafliilor de economii ºi împrumut
ale cetãflenilor (AEÎC), numãrul cãrora la începutul anului 1999 era de 116 (este vorba doar de asociafliile create cu sprijinul Alianflei Microfinanflare Moldova) a fost
obiectivul principal al AMM. În acest scop, membrii
asociafliilor au fost sprijinifli în respectarea principiilor
democratice în conducerea asociafliilor, au fost organizate sesiuni de formare pentru membrii noi ai asociafliilor ºi sesiuni de formare continuã pentru membrii
consiliilor ºi contabilii asociafliilor. Consiliile asociafliilor
au fost asistate la examinarea cererilor de împrumut
ale membrilor ºi la elaborarea politicilor de creditare ale
asociafliilor. În lunile septembrie ºi octombrie au fost
organizate, cu sprijinul AMM, întruniri ale reprezentanflilor asociafliilor în ºase regiuni. Aceste întruniri
au contribuit la o cunoaºtere mai bunã a asociafliilor, la
schimbul de experienflã în gestionarea ºi guvernarea
asociafliilor ºi la identificarea obiectivelor Federafliei
naflionale a asociafliilor în consolidarea reflelei AEÎC.
În anul 1999 asociafliile de economii ºi împrumut
au fost creditate de Corporaflia de Finanflare Ruralã în
sumã de 12 000 000 lei ºi de Banca Comercialã „MoldovaAgroindbank“ S.A. în sumã de 4 200 000 lei. Numãrul membrilor asociafliilor, care au beneficiat de
împrumuturi, a depãºit cifra de 10 000, iar mãrimea
împrumutului individual a variat între 200 ºi 10 000
lei.
Cheltuieli
$ 250 000
Federaflia Naflionalã a Asociafliilor de Economii
ºi Împrumut
Scopul proiectului este de a consolida ºi dezvolta
refleaua asociafliilor de economii ºi împrumut în
Moldova cu ajutorul Federafliei Naflionale a AEÎ. Federaflia îºi propune urmãtoarele activitãfli pentru anul
2000: organizarea reuniunilor pentru schimbul sistematic de informaflii între Federaflie ºi asociaflii, publicarea
buletinelor informative, crearea a øase centre regionale
de contabilitate.
Proiectul în curs de realizare este cofinanflat de
CARITAS Moldova.
Cheltuieli
$ 17 000

Asistenfla tehnicæ localæ pentru magazinele agricole
ONG ACAI-Inform este partenerul Fundafliei Soros
Moldova ºi Citizens Network for Foreign Affairs Inc. în
implementarea proiectului „Magazine agricole“, care va
oferi consultanflã în business ºi asistenflã în dezvoltarea
cooperativelor pentru întreprinderile ce vor primi sprijin
în cadrul programului. FSM contribuie la dezvoltarea

instituflionalã a asociafliei. CNFA contracteazã asociaflia
pentru fiecare magazin agricol în parte, contractul fiind
în vigoare pe un termen de un an.
Proiectul este în curs de realizare.
Cheltuieli
$ 15 077
Proiectul de lege „Elaborarea ºi promovarea cadrului legal privind cooperaflia agricolã în Republica
Moldova“, Centrul de dezvoltare ruralã. Proiectul este în
curs de realizare.
Cheltuieli
$ 12 000
Instruire managerialã
Pentru membrii Asociafliilor de Economii ºi Împrumut ONG AGREX a organizat seminare cu durata de o
zi cu tema „Analiza situafliei veniturilor ºi cheltuielilor
în gospodãriile flãrãneºti“.
Cheltuieli
$ 4 348
Publicarea manualului „Conducerea øi tæierea pomilor“, autor Gheorghe CIMPOIEª
Cheltuieli
$ 2 000
Junior Achievement Moldova
Traducerea ºi publicarea celei de a 5-a ediflii a manualului „Economie aplicatã“
Cheltuieli
$ 17 000
Traducerea, editarea ºi publicarea manualului
„Principiile contabilitãflii“
Acest proiect este cofinanflat de East-West Management Institute.
Proiectul este în curs de realizare.
Cheltuieli Fundaflia Soros Moldova
$ 7 000
East-West Management Institute
$ 30 265
Centrul de Informaflii Economice ºi Business
Biblioteca municipalã „B.-P.Hasdeu“
Centrul va pune la dispoziflia celor interesafli un
fond de literaturã economicã în regim de salã de lecturã,
precum ºi accesul la baze de date din strãinãtate.
Centrul oferã comunitãflii posibilitatea sã descopere
resursele informaflionale din domeniul economic, contribuind la menflinerea øi dezvoltarea reflelei informaflionale economice de care are nevoie sectorul public ºi
privat.
Proiectul este în curs de realizare.
Cheltuieli
$ 30 000
Stagiu de familiarizare în domeniul antreprenoriatului la fermele agricole mici ºi mijlocii, 14 iunie – 2 iulie 1999, Balleroy, Franfla. Maria ROTARU, Andrei
FOªNEA
Cheltuieli
$ 990
Participare la programul de trening de microfinanflare la Economic Institute din Boulder, 25 iulie-16
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august, 1999, Colorado, SUA. Artur MUNTEANU
Cheltuieli
$ 7 332
Trening pentru fermierii din Moldova, Olanda, 30
august-5 septembrie, 1999, Federaflia Naflionalã a Fermierilor din Moldova. La trening au participat 16 fermieri: 9 crescætori de animale ºi 7 horticultori.
Proiectul este cofinanflat de Fundaflia Bilance/Mensen ºi Federaflia Naflionalã a Fermierilor din Moldova.
Cheltuieli
$ 1 600

„Dumnezeu ræstoarnæ clepsidrele“, Ana RAPCEA
„Personajul dilematic la Augustin Buzura“, Ruxanda TUDOREANU
„Ultima epifanie“, Lucia fiURCANU
$ 8 200
Elaborarea ºi editarea culegerii bilingve românoengleze de piese de teatru ale autorilor din Moldova cu
un studiu introductiv asupra dramaturgiei basarabene
din anii 1944-1999; beneficiar editura „Arc“. $ 7 200

Participare la conferinfla internaflionalã „Traiectoriile tranzifliei spre Est“, 7-12 decembrie, 1999, Grenoble,
Franfla. Beneficiar Iurie BADÂR
Cheltuieli
$ 800

Proiectul „Moldova versus Estonia – un deceniu de
independenflã“ – prezentarea realitãflilor culturale,
sociale ºi politice din Estonia; beneficiar revista
„Contrafort“.
$ 2 889

Participare la Congresul Mondial al tinerilor fermieri, 20-24 februarie, 2000, Orlando, Florida, SUA.
Beneficiar Lucia ABAJERU
Cheltuieli
$ 2 000

Editarea unui numãr special, dedicat atelierului literar: „Postmodernism – o nouã (veche) miºcare literarã
la sfîrºitul secolului XX“, desfãºurat în anul 2000; beneficiar revista „Contrafort“.
$ 350

Stagiu în cadrul programului „Planul Marshall pentru Moldova“, 27 ianuarie – 27 aprilie, 2000, Mariana
BOTEZATU
Cheltuieli
$ 1 000

Editarea catalogului Primului Simpozion Internaflional de Artã textil-decorativã „Dialog - 98“ – adaos la
grantul oferit în cadrul programului Arte vizuale/ Ateliere de creaflie, octombrie; beneficiar Asociaflia de Arte
Textile ºi Design Vestimentar „ATEX“ din Moldova
$ 2 000

Cheltuieli administrative:
Cheltuieli Program RE:
Total cheltuieli:

$ 3 845
$ 288 887
$292 732

ARTÃ ØI CULTURÃ

Programele Artã ºi Culturã ale Fundafliei au sprijinit
în 1999 proiecte de artã teatralã, literaturã, muzicã
nouã experimentalã, dans ºi coregrafie modernã, arte
plastice. Un loc deosebit a revenit proiectelor care
vizeazã dezvoltarea managementului cultural ºi artistic, învãflãmîntului de specialitate, mai ales, în ceea ce
priveºte modernizarea bazei didactice a Universitãflii de
Stat a Artelor.

Numãr special al revistei „SUD-EST“ – „Zece ani de
prezenflã în spafliul cultural“, realizat în anul 2000
$ 1 536
Editarea a 4 volume din colecflia „Cîntãreafla chealã“ – piese învingãtoare în cadrul Concursului Naflional
de Dramaturgie, 1998:
„Cum Eclesiastul discuta cu Proverbele“, Val BUTNARU
„Cel-care-aduce-rãzbunarea“, C. CHEIANU
„Tentaflia contactelor imposibile“, M. POIATÃ
„Minte-mã, minte-mã“, N. NEGRU
$ 2 920
Editarea albumului „Icoane vechi din Basarabia“.
Autori Constantin I. CIOBANU ºi Tudor STÃVILÃ. Beneficiar Editura „Arc“; cartea va fi editatã în 2000
$ 8 000
Cheltuieli administrative:
Total cheltuieli în program:

$ 190
$ 33 285

Reviste de culturã ºi proiecte editoriale
Au fost sprijinite financiar proiecte de mare rezonanflã culturalã lansate de edituri ºi publicaflii periodice
de culturã ºi artã.
Concursul „Trei debuturi literare“; manuscrise
învingãtoare:

Program de instruire ºi dezvoltare profesionalã în domeniul artelor interpretative
Programul presupune organizarea de ateliere, studiouri, cenacluri º. a. cu invitarea experflilor, artiºtilor,
profesorilor de peste hotare, fiind cel mai amplu pro-
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gram al Fundafliei în domeniul artelor interpretative. În
colaborare cu OSI Performing Arts Network Program, cu
fonduri comune (50% buget regional, 50% - naflional)
au fost sprijinite o serie de proiecte.
Atelier de muzicã electroacusticã; animator Françoise BARRIERE, Academia Internaflionalæ de Muzicã
Electroacusticã din Bourges, Franfla; Chiøinæu, 1-8
octombrie
$ 2 204
Atelier de compoziflie în dansul modern; animator
Anka SEDLACKOVA, Bratislava; 8-15 martie, 1999,
locul desfãºurãrii – Chiºinãu
$ 2 793
Atelier „Modalitãfli de cooperare internaflionalã a
tinerilor critici teatrali“ cu participarea dnei Chantal
BOIRON, critic literar din Franfla; 21-28 mai, Chiºinãu.
Director de proiect Irina NECHIT, critic teatral, beneficiar Centrul de Arte „Coliseum“
$ 2 177
Douæ burse în cadrul unui program de stagiu de 4
sãptãmîni în domeniul artelor scenice; organizator Academia Internaflionalã de Teatru din Ruhr, 18 iulie – 31
august ºi 1 iulie – 1 august, Bochum, Germania; beneficiari Alexandra SOªNICOV ºi Valentin ZORILÃ
$ 3 319
Atelier de coregrafie modernã animat de Michael
RUEGG, dansator ºi coreograf din Londra; 26 mai – 1
iunie; Chiºinãu
$ 1 362
Master-class susflinut de Yfran NEAMAN, profesor
la ªcoala de Muzicã ºi Dramã din Londra, desfãºurat în
cadrul Festivalului de Muzicã din Varna (Bulgaria), 1117 iulie; beneficiari Dumitru GALCOVSCHI, violonist,
elev în clasa VIII la Liceul de muzicã „S. Rahmaninov“
ºi Valentina RUDEAGHINA, profesoaræ
$ 272
Participare la un program de ateliere în domeniul
muzicii, organizate de Academia Internaflionala de Varã
din Regiunea Dunãreanã; 14-30 august, Viena; beneficiari Sergiu POPOVCIUC ºi Ion COfiOFANÃ, studenfli la
specialitatea compoziflie a Universitãflii de Stat a Artelor
$ 3 037
Atelier cu tema „Rolul luminii artistice în teatrul
modern“ cu participarea lui Efim UDLER, profesor universitar, decan al Facultãflii de montare artisticã la
ºcoala-studiou „MHAT“ (Moscova); 21-23 octombrie,
Chiºinãu; director de proiect Alexandru MAXIMOV,
manager la Opera Naflionalã
$ 1 369
Desfãºurarea sãptãmînii de ateliere ºi jamm-session în domeniul muzicii de jazz „Jazz-Week – 99“,
organizatæ pentru compozitori profesioniºti ºi studenfli
de la Universitatea de Stat a Artelor; 20-24 octombrie,
Chiºinãu; director de proiect Victoria TCACENCO, profesor la Universitatea de Stat a Artelor, preºedintele

Asociafliei „Muzicã nelimitatã“,

$ 7 444

Participare la Primul Festival Internaflional European de ateliere în domeniul dansului contemporan; 419 octombrie, Moscova. Beneficiar Alexandra
SOªNICOV, coregrafã
$ 458
Participare la Întrunirea Plenarã a IETM; 13-17
octombrie, Barcelona. Beneficiar Petru VUTCÃRÃU,
director artistic al Teatrului „Eugene Ionesco“
$ 323
Stagiu la Teatrul Naflional din Federaflia Rusã ºi
Teatrul Muzical Academic „Stanislavski ºi NemiroviciDancenko“; 1 noiembrie 1999 – 30 aprilie 2000,
Moscova. Beneficiar Alexandru MAXIMOV, manager la
Opera Naflionalã
$ 2 505
Participare la cursurile Academiei de Varã pentru
Artele Interpretative din Sofia cu tema „Small Artistic
Group Management“; 13-16 noiembrie, Sofia.
Beneficiar
Veaceslav
REABCINSCHI,
managerul
Teatrului „Eugene Ionesco“
$ 551
Atelier cu tema „Managementul grupurilor artistice
mici“, animat de Alan TWEEDIE, producætor ºi manager în artã, Masters Degree in Cultural Service Management, directorul Festivalului „Male“ din Edinburg
(Anglia); 24-29 februarie, 2000, Chiºinãu; proiect
administrat de Asociaflia de arte „Coliseum“
$ 4 500
Atelier pentru compozitori ºi studenflii de la
Universitatea de Stat a Artelor „JAZZ-DUO“; 15-19
februarie, 2000, Chiºinãu; proiect administrat de
Asociaflia „Muzica Nelimitatã“
$ 4 480
Desfãºurarea unui seminar pentru artiºti ºi persoane din managementul artistic în problemele elaborãrii øi evaluærii proiectelor; animator Boris
STRECANSKY, consultant ºi manager de program la
agenflia ETP din Slovacia; 3-6 octombrie 2000, Chiºinãu
$ 4 029
Desfãºurarea atelierului literar cu tema: „Postmodernism – o nouã (veche) miºcare literarã la sfîrºitul
secolului XX“; aprilie 2000, Chiºinãu. Beneficiar revista
„Contrafort“
$ 1 395
Atelier teatral cu tema „Educaflia muzical-ritmicã a
actorului“, condus de Elena DRUJNICOV, profesoarã la
Institutul Teatral „ªciukin“; mai, 2000, Chiºinãu; director de proiect Nikolai KAZMIN
$ 1 478
Atelier de Muzicæ electroacusticã „CYBERSONGUSSE“,
animat de Yves COFFI, compozitor, ºef al Departamentului
Pedagogie a Institutului de Muzicã Electroacusticã din
Bourges, Franfla; 7-15 octombrie, 2000, Chiºinãu. Director
de proiect Victoria TCACENCO
$ 5 786
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Cheltuieli administrative:
Total cheltuieli în program:

$ 24
$ 49 506

Sprijinirea proiectelor tinerilor regizori
Scopul programului, desfãºurat în bazã de concurs,
este de a impulsiona interesul pentru regie ca una din
componentele de bazã ale artei spectacolului, de a
atrage un numãr cît mai mare de participanfli (actori,
regizori) în aceastã acfliune culturalã. Programul
prevede susflinerea proiectelor de montare a spectacolelor de teatru de diferite genuri. La concursul din
1999 au fost desemnafli învingãtori:
Teatrul „Luceafãrul“, spectacolul „Ciuleandra“
$ 2 526
Teatrul Naflional „Vasile Alecsandri“, Bãlfli, spectacolul „Luministul“
$ 2 510
Teatrul „Eugene Ionesco“, spectacolul „Visul unei
nopfli de varã“
$ 4 901
Total cheltuieli în program:

Total cheltuieli în program:

$ 5 547

Achiziflionare de materiale didactice pentru institufliile de învãflãmînt artistic
Fundaflia sprijinã crearea ºi completarea bibliotecilor de artã, a videotecilor, audiotecilor, slidotecilor
axate pe producfliile artistice de performanflã, necesare
atît în învãflãmîntul cultural-artistic, cît ºi pentru profesioniºtii în domeniu.
În cadrul programului a fost aprobat proiectul lui
Vladimir AXIONOV, doctor habilitat în studiul artelor,
care are drept scop asigurarea unei activitãfli eficiente a
mediatecii Universitãflii de Stat a Artelor, în primul
rînd, pentru susflinerea procesului instructiv-didactic ºi
de creaflie la facultãflile USAM, precum ºi la institufliile
de învãflãmînt artistic afiliate (licee de muzicã ºi arte
plastice, colegii de arte etc.). Proiectul prevede completarea fondurilor mediatecii.
$ 5 206
Total cheltuieli în program:

$ 5 206

$ 9 937

Organizarea ºi participarea la festivaluri
ºi concursuri
Sprijin pentru constituirea ºi dezvoltarea
infrastructurii culturale
Prin intermediul acestui program, Fundaflia sprijinã
proiecte orientate spre diversificarea maximã a
fenomenelor de culturã, apariflia unor instituflii culturale (asociaflii, centre de artã, cenacluri etc.) capabile
sã-ºi desfãºoare activitatea în condifliile societãflii libere
ºi economiei de piafla. Unul din scopurile programului
este de a facilita schimbul de informaflie ºi stabilirea de
contacte ale acestor structuri noi cu centre artistice ºi
culturale internaflionale ce ar putea deveni parteneri la
elaborarea de proiecte ºi organizarea unor activitãfli
artistice ºi culturale.
Programul susfline organizarea de seminare,
treninguri, consultanfle profesionale în domeniul managementului, marketingului cultural ºi artistic, procurarea de echipament necesar funcflionærii institufliilor
manageriale, asociafliilor ºi centrelor de artã.
Proiecte susflinute
Suport financiar pentru modernizarea bazei tehnice
a studioului de muzicã electroacusticã ca parte componentã a proiectului de organizare la Chiºinãu în perioada 12-20 aprilie 1999 a atelierului de muzicã animat de
Christian CLOASIER
$ 1 698
Suport tehnic (computer, scanner, printer, copiator,
servicii Internet, crearea paginii Web) pentru Asociaflia
„Muzicã Nelimitatã“
$ 3 200
Cheltuieli administrative:

$ 649

În cadrul acestui program Fundaflia acordã asistenflã pentru oamenii de artã si culturã, echipe de
creaflie, formafliuni artistice profesioniste în vederea
participãrii la festivaluri, concursuri, conferinfle ºi seminare internaflionale.
Proiecte realizate
Desfãºurarea celei de-a cincea ediflii a Concursului
Internaflional al tinerilor interprefli „E. Coca“, gãzduit de
Liceul-internat Republican de muzicã „C. Porumbescu“;
21-26 iunie
$ 1 548

Burse în domeniul artelor
Scopul proiectului „Bursele Fundafliei Soros în
domeniul artelor“ a fost stimularea activitãflii creatorilor de valori artistice autentice. În urma concursului,
la care au participat 74 de solicitanfli, au fost selectafli
11 învingãtori – deflinãtori ai burselor Fundafliei Soros
în arte (valoarea unei burse –
$ 1 200):
Compartimentul „Muzicã“
Marian STÂRCEA, compozitor
Ghenadie CIOBANU, compozitor
Duetul de pianiºti Anatol LAPICUS ºi Iurie
MAHOVICI
Compartimentul „Teatru“
Petru VUTCÃRÃU, Director artistic al teatrului
„Eugene Ionesco“
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Igor CARAS, actor
Vlad CIOBANU, actor

A doua ediflie a Festivalului Internaflional de Artã
Teatralã „Thetropolis din Moncalieri“; 1-11 iulie,
Torino, Italia. Beneficiar Teatrul „Eugene Ionesco“ cu
spectacolul „Regele moare“
$ 2 590

Compartimentul „Literaturã“
Eugen CIOCLEA, scriitor (poezie)
Serafim SAKA, scriitor (prozã)
Nicolae POPA, scriitor (prozã)
La compartimentul „Arte Plastice“
Valentin VÎRTOSU, sculptor
Andrei SÂRBU, pictor
Bugetul total al proiectului

Festivalul Coral European pentru Tineret, 13-27
iulie, Trossingen, Germania; Denis CEAUªOV, student,
Universitatea de Stat a Artelor
$ 330

$ 18 171

Organizarea Simpozionului Internaflional de Teatru
„Valoarea artisticã ºi comercialã în actul spectacologic“;
10-17 octombrie, Chiºinãu
$ 1 501
Total cheltuieli în program:

Concursul Internaflional de Vioarã din Kloster
Schontal; 8-16 august 1999, Germania; Iulian GÎRNEfi,
elev în clasa X ºi Corina GOLOMOZ, elevã în clasa VIII
la Liceul „C. Porumbescu“, Margareta CUCIUC, profesoara de pian, Galina BUINOVSCHI, profesoarã de
vioarã
$ 1 179
Turneul Capelei corale „Doina“ în oraºul Morcone,
iulie-august, Italia
$ 2 000

$ 21 220

Participæri la festivaluri, conferinfle ºi
seminare internaflionale
În cadrul programului Fundaflia a acordat sprijin
financiar pentru participarea oamenilor de artã ºi culturã, a formafliunilor artistice profesioniste la festivaluri, stagii, concursuri, conferinfle ºi seminare
internaflionale, ºi anume:
Stagiu în materie de scenariu pentru film jucat ºi
de animaflie, desfãºurat de studioul „FAF“; 18 februarie
– 6 martie 1999, Moscova; Ghenadie POSTOLACHE,
scriitor
$ 488
Festivalul Internaflional „Mãrfliºior“; 1-10 martie
1999, Chiºinãu; formaflia „SCHABAH“ din Cluj-Napoca
– colectiv ce abordeazã un stil mai puflin explorat la noi
– etno-jazz
$ 103
Concursul de Muzicã Electroacusticã din Bourges,
28 mai – 6 iunie 1999, Franfla; Mihail AFANASIEV, profesor la Universitatea de Stat a Artelor, conducãtor al
studioului de muzicã electroacusticã
$ 636
I Concurs Internaflional Coral „Johannes Brahms“,
21-25 iulie, 1999, Wernigerode, Germania; Corul
„CREDO“, parte componentã a Ansamblului „Hora
Moldovei“ al Ministerului Afacerilor Interne
$ 3 524
Sãptãmîna Poeziei Basarabene la Aix-en-Provence,
4-11 mai 1999, Franfla. Beneficiari, doi scriitori din
Moldova; Director de proiect Mihai CIMPOI
$ 997
Festivalul Internaflional „Journées Artisanales et
Artistiques“; 10-14 iunie, Fondrelmann, Franfla; Corul
„MUSICAL FEAST“
$ 1 254

Concursul colectivelor de fanfarã din oraºul Kazan,
11-14 octombrie, 1999, Tatarstan; ansamblul de instrumente de suflat al Liceului „S. Rahmaninov“
$ 856
Programul Séjour Culture în cadrul proiectului
Courants 1999, Maison des Cultures du Monde, 1-27
noiembrie, Paris; Petru VUTCÃRÃU, director artistic al
teatrului „Eugene Ionesco“
$ 404
Turneu al trupei de balet a Teatrului Naflional de
Operã ºi Balet în Olanda; 6-27 decembrie
$ 3 462
Festivalul Naflional de Teatru de la Bucureºti, 2128 noiembrie; participanfli – un grup de oameni de artã
din Moldova
$ 198
Cheltuieli administrative:
Total cheltuieli în program:

$ 1 166
$ 19 187

Granturi de creaflie în domeniul artelor
interpretative
Fundaflia susfline formele moderne de expresie
artisticã ºi modalitãflile originale de colaborare în
teatru, muzicã, literaturã, artã plasticã, coregrafie.
Proiecte susflinute
Montarea spectacolului de dans modern „Visul“,
improvizafliile coregrafice realizate prin colaborarea a
doi coregrafi: Alexandra SOªNICOVA ºi V. ISTER; mai,
Chiºinãu; Director de proiect Alexandra SOªNICOVA
$ 1 056
Montarea spectacolului „Tofli ºoarecii adorã caºcavalul“ dupã piesa cu acelaºi titlu a scriitorului maghiar
Diula URBAN; Teatrul Naflional „M.Eminescu“; noiembrie-decembrie; Director de proiect Vladimir CIOBANU
$ 2 240
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Completarea bazei tehnice a studioului de muzicã
electroacusticã de la Universitatea de Stat a Artelor;
director de proiect Mihail AFANASIEV, profesor, ºeful
studioului de muzicã electroacusticã de la Universitatea
de Stat a Artelor
$ 800
Cheltuieli administrative:
Total cheltuieli în program:

$ 96
$ 4 192

Sprijinirea activitãflii muzeale
Fundaflia a contribuit la activitatea muzeelor din
Moldova prin sprijinirea financiarã a unor proiecte.
Proiect de testare a interesului publicului faflã de
activitatea muzeelor din Moldova în vederea elaborãrii
unor programe care sã poatã evalua capacitatea acestora de a comunica cu publicul prin intermediul
expozifliilor; Director de proiect Elena PLOªNIfiÃ,
Muzeul Naflional de Istorie
$ 1 156
Stagiu în domeniul marketingului cultural pentru
muzeografii din muzeele de istorie, organizat de
Muzeul Naflional de Istorie a României; 27 iunie – 3
iulie; participanfli – un grup de muzeografi de la
Muzeul Naflional de Istorie a Moldovei
$ 381
Organizarea unei expoziflii consacrate aniversãrii a
150-ea de la naºterea lui Mihai Eminescu; 10 martie –
10 aprilie, 2000, Chiºinãu. Director de proiect Elena
PLOªNIfiÃ
$ 3 200
Cheltuieli administrative:
Total cheltuieli în program:

$ 359
$ 5 096

Cursuri de limbã englezã pentru oameni
de artã ºi culturã
Programul Artã ºi Culturã a anunflat un concurs
pentru finanflarea unui curs de limbã englezã pentru
artiºti ºi specialiºti in managementul artistic, precum ºi
pentru studenflii din învãflãmîntul artistic superior, care
au fost antrenafli în proiecte artistice naflionale ºi internaflionale. Ca rezultat, a fost aprobatã o listã de 14 persoane ºi un suport financiar în suma de de $ 7 922
pentru acoperirea costului cursurilor ºi a cheltuielilor
de expertizã ºi testare.
Total cheltuieli în program:
$ 7 922

Programul Regional Relaflii Culturale
Programul sprijinã evenimente culturale ºi artistice
(festivaluri, expoziflii, spectacole de performances, ateliere ºi master-class) ce presupun participarea ºi colaborarea artiºtilor din douã sau mai multe flãri ale Europei

Centrale ºi de Est. Obiectivul de bazã constã în consolidarea legãturilor în refleaua Fundafliilor Soros ºi identificarea problemelor regionale comune în domeniul
artelor ºi culturii.
Astfel, în cadrul programului a fost susflinutã participarea oamenilor de artã din Moldova la manifestãri
cultural-artistice internaflionale, precum ºi organizarea
în Moldova a unor evenimente similare:
Festivalul Internaflional al duetelor de pianiºti
„Muzica a douã continente“; 2-7 aprilie, Novosibirsk,
Rusia; Anatolie LAPICUS ºi Iurie MAHOVICI
$ 779
Bienala Teatrului „Eugene Ionesco“, ediflia a III-a ºi
simpozionul „Mãºtile sfîrºitului de secol – formule teatrale, maniere interpretative, metamorfoze ale limbajului scenic“, desfãºurat în cadrul bienalei, 25 mai – 2
iunie, Chiºinãu
$ 10 000
Festivalul Internaflional al tinerilor artiºti independenfli „Break 21“; 3-9 mai, Ljubliana, Slovenia; Lilia
IXARI, designer vestimentar
$ 839
Ediflia a VII-a a Bienalei Internaflionale Media Art;
28 aprilie – 2 mai, Wroclaw, Polonia; Lilia DRAGNEV ºi
Lucia MACARI, studente la Universitatea de Stat a
Artelor
$ 791
Mini Forms festival „Riba“; 1-10 iunie, Klaipeda,
Lituania; Director de proiect Dumitru FUSU, actor
$ 758
Festivalul de Dans Modern; 7-15 mai, Bratislava;
Angela DONI, coregrafã la Teatrul „Eugene Ionesco“
$ 379
Festivalul Trans Sib Inter Jazz (Duke Ellington
Memorial); 26-29 aprilie, Novosibirsk, Rusia; Victoria
TCACENCO, conferenfliar la Universitatea de Stat a
Artelor
$ 386
Ediflia a doua a Festivalului ºi Atelierului de Dans
Modern; 28 mai – 1 iunie, Odesa; un grup de 7 artiºti
$ 32
Ediflia a IX-a a Festivalului Internaflional „Zilele
Muzicii Noi“ ºi Conferinfla Internaflionalã a
Compozitorilor ºi Interpreflilor de Muzicã Nouã din
Europa Centralã ºi de Est, Chiºinãu. Proiectul va fi realizat în anul 2000
$ 3 000
Expoziflia Internaflionalã „Without the Wall
(Europa de Est dupã prãbuºirea zidului de la Berlin.
Fotografie ºi artã video)“; 4-10 iulie, Sankt-Petersburg;
Iurie CEBOTARI, pictor, profesor la Universitatea
Tehnicã din Moldova
$ 297
Prima ediflie a Festivalului Internaflional de Teatru
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„Teatrul unui actor“, Chiºinãu, 23-29 septembrie
$ 2 516
Festivalul Internaflional de Fotografie Profesionistã
„Femeia în fotografie“, Moscova, 24-26 septembrie,
Serghei KARTAªEV
$ 220
Atelierul „Hands-on Virtual Reality / Web 3D“,
organizat de Muzeul de artã contemporanã din Scopje;
Macedonia; Liviu IGNAT ºi Nikita KALAªNIKOV, studenfli în anul 5 la facultatea de graficã, Universitatea de
Stat a Artelor
$ 511
Festivalul Internaflional de Dans Modern „The art
of improvisation in the contemporary world“, Odesa,
23-29 noiembrie, Øcoala teatral-coregraficã „Arbore“
$ 88
Seminarul organizatorilor Festivalurilor de Muzicã
Nouã, Tallinn, Estonia, 22-26 noiembrie,
Vladimir BELEAEV, directorul Festivalului de Muzicã Nouã din Chiºinãu
$ 863
Festivalurile „Past and Future: Cultural Interaction
in Music of East-European countries“ – festival-foruminternaflional ºi „Dance Develop“ – ediflia a treia a
Festivalului ºi Workshop de dans contemporan în artele
interpretative, Odesa, 20-24 ianuarie 2000, un grup de
15 artiºti din Moldova (muzicieni ºi dansatori)
$ 825
Cheltuieli administrative:
Cheltuieli Program Artæ øi Culturæ:
Total cheltuieli:

$ 10 000
$ 183 425
$ 193 425

Proiecte realizate
Organizarea
expozifliei
de
fotografie-gigant
„Naºterea artei în Europa“; proiectul se va desfãºura în
anul 2000; director de proiect Angela SOLTAN,
reprezentant al Uniunii Latine în Republica Moldova
$ 3 000
Participare la Festivalul Internaflional al tinerilor
artiºti independenfli „Break 21“; Ljubliana; Slovenia; 39 mai ; Iurie DRÃGAN
$ 840
Crearea galeriei virtuale de artã, prezentînd lucrãri
din colecflii private autohtone ºi internaflionale, precum
ºi din MNAP; beneficiar Galeria „Coral“ în colaborare cu
Asociaflia DNT
$ 2 972
Desfãºurarea expozifliei graficienilor Teodor BUZU
ºi Alexei COLÂBNEAC, eveniment care urma sã completeze programul consacrat lui Octavian ºi Onisifor
GHIBU, Chiºinãu, 20 mai – 1 iunie
$ 1 260
Proiect de realizare a unor foi grafice cu ajutorul
calculatorului ; beneficiar Alexandru ERMURACHE, student la graficã, Universitatea de Stat a Artelor din
Moldova
$ 610
Suport financiar pentru desfãºurarea expozifliei
„IQ“ a pictorului Leonid NICHITIN, Chiøinæu, decembrie
$ 2 483
Suport financiar pentru organizarea expozifliei
„Timpul in tablou“, Chiºinãu, 5 octombrie,
Mihai fiÃRUª
$ 2 284
Proiectul „Secolul XX“, 1999 – 2000, în derulare,
Nicolae ISCHIMJI, sculptor
$ 2 476

ARTE PLASTICE

Expoziflia de ceramicã „Aºezare“; se va desfãºura
în 2000,
Irina FILIP ºi Vlad BOLBOCEANU, ceramiºti
$ 3 000
Expoziflie de fotografie „Strada“, septembrie 1999
continuat în 2000,
Iulian SOCHIRCÆ
$ 161

Programele Arte Plastice susflin dezvoltarea în domeniu ºi stimularea schimbului regional ºi internaflional de expoziflii, sporirea fluxului informaflional.

Schimbul regional ºi internaflional de
expoziflii
Programul stimuleazã inifliativele de colaborare culturalã ºi artisticã internaflionalã prin organizarea schimburilor de expoziflii, contribuie la promovarea realizãrilor
artistice din Moldova, oferã managerilor culturali posibilitatea de a realiza proiecte de importanflã regionalã.

Organizarea a douã expoziflii de textile: prima
prezentînd creaflia lui A. DROBAHA la Vrofllav, Polonia
ºi Kiev, Ucraina (octombrie – noiembrie, 1999); cea dea doua – gãzduitã de MNAP – prezentînd cîfliva plasticieni polonezi de performanflã în domeniului textilelor
si a tapifleriei (decembrie, 1999),
Director de proiect Alexandru DROBAHA
$ 732
Participare la simpozionul ºi expoziflia de textile
Northern Fibres III, Danemarca; 27 august ºi 4 septembrie, 1999,
Iurie BABA, membru al Asociafliei ATEX, lector superior
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la Catedra de Graficã a UAM

$ 563

$ 3 513

Acoperirea taxei de publicare a materialelor foto ale
Ludmilei ØEVCENCO, plastician, tapifler, preºedinte al
Asociafliei ATEX ºi ale lui Iurie BABA în catalogul atelierelor de creaflie ºi expozifliei „Wax & Cracks“ of the
International Baticx Gathering „Now & Then“, Gent,
Belgia, desfãºuratã între 21-31 august, 1999
$ 170

Participarea la lucrãrile Taberei internaflionale pentru artiºti „Cite des arts“, Paris, 2 iulie – 28 august,
Beneficiari Nicolae RURAC ºi Oleg COJOCARU $ 1 439

Asociaflia Culturalã Germanã, reprezentatã de
Konstantin PAWLIUK, Herbert SCHIRMER ºi Irmgard
REMMEL au venit cu inifliativa de a gãzdui timp de 19
zile (în perioada 16 noiembrie – 4 decembrie, 1999) o
expoziflie a plasticienilor moldoveni, profesori ºi studenfli ai Universitãflii Pedagogice I. Creangã ºi membri
ai UAP. Fundaflia a sprijinit financiar trei persoane invitate
$ 2 625
Suplimentarea grantului acordat în 1998 pentru
procurarea echipamentului necesar editãrii revistei
„Atelier“
$ 142
Cheltuieli administrative:
Total cheltuieli în program:

$ 642
$ 23 960

Sprijin financiar pentru amenajarea atelierului de
turnare manualã a hîrtiei; va fi desfãºurat în anul
2000,
Director de proiect Simion ZAMØA, directorul Asociafliei
„Papirus“
$ 4 190
Participarea la lucrãrile celei de a IV-a ediflii a
Taberei internaflionale de creaflie din Aiud, România, 14
– 27 august,
Roman CUfiIUBA ºi Vladimir TABAC
$ 380
Cheltuieli administrative:
Total cheltuieli în program:

$ 37
$ 9 559

Cheltuieli administrative în programul Arte
Plastice:
$ 6 168
Cheltuieli Program Arte Plastice:
$ 36 089
Total cheltuieli:
$ 42 257

Program de treninguri
Programul Arte Plastice preconizeazã organizarea
în anul 2000 a unor seminare ce ar acoperi vacuumul
informational în managementul cultural øi, în special,
organizarea expozifliilor, oferind posibilitatea de a
comunica timp de trei zile cu un curator profesionist,
care ar prezenta istoria ºi actualitatea celor mai importante expoziflii realizate de el, evoluflia conceptului,
intervenflia criticilor de artã etc.
$ 2 500
Cheltuieli administrative:
$ 70
Total cheltuieli în program:
$ 2 570

Ateliere de creaflie
Prin programul Ateliere de Creaflie s-au sprijinit
inifliativele novatoare de creaflie în grup, inifliative ce au
contribuit la evoluflia standardelor profesioniste. Programul a acordat prioritate proiectelor cofinanflate ce
vor realiza evenimente de interes regional, rezultînd un
impact maxim pentru mediul artistic.
Proiecte susflinute
Cea de-a treia ediflie a Taberei de creaflie, organizatæ
la Cimiºlia a fost o ocazie de a aduna la un loc, timp de
3 sãptãmîni, pentru schimb de experienflã ºi comunicare artiºti talentafli, reprezentanfli ai diferitor ºcoli din
Moldova, România, Ucraina, Rusia, Lituania,
Germania, Cehia ºi Turcia, 14 august – 5 septembrie,
Director de proiect Victor HRISTOV, preºedintele
Asociafliei internaflionale de culturã „Coloritm“

CENTRUL SOROS
PENTRU ARTÃ
CONTEMPORANÃ

Total buget 1999

$ 79 559.33

Învestigînd schema activitãflilor de bazã din anii
precedenfli ºi urmãrind avansarea lor într-un proces de
creºtere, putem afirma cã perioada actualæ prezintã o
etapã finalã, care poate fi consideratã ca bazæ a dezvoltãrii øi promovãrii Artei Contemporane în Republica
Moldova. Un început al noii trepte a fost tabara de varã
CarbonART 1999, la care, spre deosebire de anii precedenfli, au luat parte în majoritate artiºti noi.
Concomitent, au apãrut un ºir de inifliative – o parte din
beneficiarii, cu care Centrul a colaborat în trecut, au
deschis galerii de artã, au fost organizate simpozioane,
create ONG-uri. Astfel, a fost stimulatã crearea unor noi
structuri artistice, ce ar purea activa pe viitor, paralel
cu activitatea CSAC – ului.

Expoziflii
„BANII“
27 februarie 1999
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Chiºinãu, Sala UAP
CSAC – Chiºinãu
Expoziflia a fost prezentatã într-o forma de
acfliune/manifest pentru a atrage atenflia publicului
asupra faptului cã banii nu sînt valoare în sine, ci doar
mijloc de realizare a unui scop, valoarea ºi semnificaflia
cãrora se stabileºte în cadrul unei tranzacflii sociale.
Expoziflia s-a constituit într-o tentativã de a transforma
banii din tema obsedantæ a zilei de astãzi în purtãtor al
mesajului artistic.
Buget
$ 760
„Filme-capodopere pentru copii“
Martie – Iunie 1999
Galeria „Umbria“
CSAC – Chiºinãu
„Demonstrarea unui program pentru copii“
înseamna coexistenfla copiilor ºi a lucrãrilor de artã în
spafliul Umbriei. Copiilor din clasele 1-12 le-au fost
prezentate filme de A.Tarkovski, F.Fellini, A.Kurosawa,
V.Venders, Ch.Chaplin. Fragmentate pentru a corespunde vîrstei copiilor ºi stãrii lor de spirit la moment,
filmele au fost adaptate nivelului lor de percepflie
(aceastã posibilitate este importantã atît pentru copii,
cît ºi pentru cinematografie). Fiecare film confline
mesaje ce i-ar putea marca pe copii pentru tot restul
vieflii.
Buget
$ 4 250
„Basarabeni în Tranzit la Cluj“
19-30 mai, 1999
România, Muzeul naflional de Artã Cluj, Galeria
Veche, Filiala Interjudefleanæ Cluj – Zalãu – Bistrifla
CSAC – Chiºinãu ºi Fundaflia Tranzit, Gluj
Un ºir de expoziflii de artã plasticã, ce ºi-au propus
o panoramare a stãrii din arta tînarã din spafliul cultural
de la rãsãrit de Prut. Cele trei ansambluri, prezentate în
contexte expoziflionale distincte, au venit sæ gloseze
despre problematica inovatoare a plasticii din Chiºinãu.
Participanfli:
Mark VERLAN
Igor ØCERBINA
Alexandru ØCHIOPU
Lilia DRAGNEV/Lucia MACARI
Pavel BRÃILÃ
Veaceslav DRUfiÃ
Buget
$1 280
„Noaptea devoratorilor de publicitate“
18 iunie, 1999
Chiºinãu, Palatul Naflional
CSAC – Chiºinãu, OWH TVstudio
Coorganizatori – Alliance Française de Moldavie,
Ambassade de France en Moldavie
Noaptea devoratorilor de publicitate a fost un spectacol ce a oferit publicului selecflii din colecflia de peste
800 000 de spoturi publicitare, aparflinînd lui Jean

Marie Boursicot. Aceastã colecflie a intrat în Cartea
Recordurilor Guiness; spectacolul se repetã în fiecare an
în flæri precum Franfla, Italia, Elveflia, Germania.
Caracterul dinamic ºi spectaculos al acestui program atrage un numeros public, precum si pe marii
producãtori ºi beneficiari de publicitate. În acelaºi timp
aceastã manifestare se bucurã de o atenflie sporita din
partea mass-media.
Buget
$4 619
Maraton video’99
23 decembrie 1999
Chiøinæu, Sala de spectacole „Eugene Ionesco“
CSAC – Chiºinãu
A treia ediflie a Maratonului de Artã Video, Film
Experimental ºi Clip Artistic – 12 ore de proiectãri publice. Anul acesta a fost prezentatã o antologie a filmului/videoului experimental din anii 1920-60 din colecflia
unicã a lui William Moritz din Hollywood, SUA –
„Filmul Absolut“. Pentru acest eveniment autorii au
oferit o serie de filme ale Darei Birnbaum ºi filmul
„Dundy Dust“ a lui Hans Scheirl. În urma evenimentului, arhiva CSAC-ului a fost completatã cu 10 ore de
artã video de valoare. Maratonul a fost completat de
retrospectiva artei video/ film din Republica Moldova.
Artiºtii tineri, care practicæ arta cinematograficæ sau
video, au avut posibilitatea de a-ºi prezenta creaflia
unui public numeros.
Buget
$1 750
„Blocknotes – Cinema“
Eveniment planificat pentru – noiembrie, 2000
CSAC – Chiºinãu
Expoziflia va prezenta lucrãrile artiºtilor din
Moldova, cãrora li se va propune realizarea unui „film“
prin mijloace netradiflionale. Utilizînd cele mai simple
materiale (spre exemplu, hîrtia ºi creionul), bazîndu-se
pe principiul animafliei, dar flinînd cont, în acelaºi timp,
de estetica postmodernistã, artiºtii vor apela la o modalitate primitivã de creare a imaginii în miºcare.
Buget
$ 350
„De apartament“
11 decembrie, 1999
Chiºinãu, Bulevardul Traian
CSAC – Chiºinãu
Proiectul presupune iniflierea unor expoziflii personale de proporflii mici, organizate ºi dirijate de autori.
Expozifliile sînt concepute ca inifliative ale artiºtilor de a
invita publicul la ei acasã (sau la atelier) pentru a-ºi
prezenta creaflia. Astfel, se încearcã crearea unui mediu
interactiv între public, artist ºi creaflia sa. Pima expoziflie organizatæ de CSAC a fost cea a lui Mark Verlan,
care a avut loc în atelierul lui ªtefan Sadovnikov cu
genericul – „Daca aº avea atelier“.
Buget
$ 80
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„KINOVARI (imitaflia)“
Eveniment planificat pentru – mai 2000
CSAC – Chiºinãu
Expoziflia este o contribuflie pentru recuperarea
deficitului informaflional (arta sec. XX) prin intermediul
unui proiect artistic, ideea caruia constã în „copiere“ sau
„imitare“ a lucrãrilor de artã, executate de artiºtii acestui
secol. Copiile vor fi însoflite de un text, o explicaflie despre
motivele care l-au fãcut pe participant sã selecteze
respectiva lucrare ºi cum a decurs procesul. Colecflia de
copii va fi prezentatã în cadrul unei expoziflii, pe viitor
asigurîndu-i o continuitate pentru a „comanda“ lucrãri
noi studenflilor de la arte, artiºtilor consacrafli.
Buget
$ 7 050
„Centrul opus periferiei“
Eveniment planificat pentru luna septembrie 2000
CSAC – Chiºinãu, Muzeul de Artã Contemporanã
din Viena MMKSLW
Acest proiect va consta în organizarea unor
expoziflii în serie, mici/ mijlocii în centrele culturale ale
aºa-zisei periferii de la sud-vestul pînã în sudul
Europei, ºi mai departe pînã în Europa Centralã, de Sud
ºi de Est. În fiecare oraº-participant în proiect se va
organiza o manifestaflie de proporflii mici cu participarea a cinci-ºase artiºti – unul-doi autohtoni, iar ceilalfli
invitafli din alte flæri. Se va acorda prioritate artiøtilor
generafliei tinere ºi mijlocii, însã uneori – dacã tematica
va fi relevantã – vor fi implicafli ºi artiºti mai în vîrstã.
Fiecare expoziflie va avea un catalog, toate cataloagele
avînd un model identic. Dupã un an de expoziflii de
acest gen, CSAC va fi responsabil pentru organizarea
expozifliei in Moldova. Muzeul de Artã Contemporanã
din Viena MMKSLW va organiza o manifestaflie de
amploare într-un oraº potrivit pentru un astfel de
„rezumat“ al programului de un an, publicînd ºi un catalog voluminos care sã includã expozifliile precedente.
Buget
$ 7 000
Ateliere
Reportaj pe teme de culturã ºi artã
26-27 martie, 1999
Chiºinãu, sediul Centrului Independent de
Jurnalism
CSAC – Chiºinãu ºi Centrul Independent de Jurnalism
Seminarul a fost destinat tinerilor interesafli de jurnalismul de culturæ ºi artã. La seminar a fost invitatã
Victoria Anghelescu, critic de artã, jurnalist din Bucureºti (România). În prima zi au fost abordate nofliunile
generale referitoare la jurnalismul cultural, la politicile
culturale, la factorii determinanfli ai jurnalismului cultural. Au fost, de asemenea, tratate douæ subiecte: cultura în societãflile democratice, tipurile de abordare a
evenimentelor culturale. Ziua a doua a fost dedicata
analizei reportajelor, s-au discutat despre etica profesionalã, tehnologiile noi, viitorul jurnalismului cultural.
Buget
$ 1 064

Atelier Multimedia
10 mai, 1999
Chiøinæu, Sediul Centrului Soros pentru Artã
Contemporanã
CSAC – Chiºinãu
Conceptul atelierului a fost promovat de programul
„CosmoWorld“, folosit pe larg pentru animaflie în
refleaua informaflionalã „Internet“. Programul are posibilitatea de a reduce volumul total de informaflie a clipului la mãrimea optimalã pentru capturarea foarte
rapidã de cãtre User-ul Internetului. Fiecare participant
la acest atelier a luat cunoøtinflæ de programul
menflionat, rezultatul final fiind realizarea unei lucræri
virtuale, asamblatã în CosmoWorld. Proiectele au fost
plasate pe sait-ul SCCA – Scopje. Doi dintre artiºtii participanfli la acest atelier au fost invitafli sã ia parte, cu
lucrãrile realizate la expoziflia WRML.WORLD din
Scopie, Macedonia.
Buget
$ 5 016

Tabere de varã
CarbonART 1999
31 iulie – 1 august, 1999
Chiºinãu, pãdurea Rîºcanu
CSAC – Chiºinãu
Tabæra de creaflie CarbonArt 1999, a patra ediflie.
Anul acesta CarbonArt-ul s-a desfãflurat în municipiul
Chiºinãu, ceea ce a dat evenimentului un aspect, o tentæ mai deosebitã decît în anii precedenfli – cînd se cæutã
un loc mai izolat, de obicei, în taberele devastate de
pionieri. „Epicentrul“ evenimentului a fost în zona
pædurii Rîºcanu, hotelul Dinamo (unde au fost cazafli
participanflii). S-a pledat pentru o structurã organizatoricã mai flexibilã. Artiºtii nu au fost solicitafli sã prezinte proiecte, cum se întimpla în anii precedenfli.
Insufleflifli de celebrul moto a lui Thierry de Duve „Do
whatever!“, participanflii au avut libertatea absolutã de
a improviza, ceea ce s-a dovedit cã nu e chiar atît de
uºor.
În cadrul taberei s-au desfãºurat trei ateliere:
Atelier de fotografie „Lumina manualã“
26 iulie – 5 august, 1999
Chiºinãu, Galeria Irinei Grabovan.
J. Bradley ADAMS
Atelier de fotografie
3-7 august, 1999
Chiºinãu, Galeria „Acordeon ºi Sfredel“
Ron SLUIK
Atelier de performance
30 iulie – 7 august, 1999
Chiºinãu, pædurea Rîºcanu
Dan MCKEREGHAN
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Participanfli
Aleksandr PETRELLI (Rus/Ukr)
Veaceslav DRUfiÃ (Md)
Nicolas MENET (Fr)
ªtefan RUSU (Md/Rom)
Ron SLUIK (Nd)
Doina STICI (Md/Rom)
Marin TUREA (Md)
J. Bradley ADAMS (SUA/Siria)
Pavel BRÃILÃ (Md)
Walter BARTELINGS (Nd)
Liviu IGNAT (Md)
Ion TCACI (Md)
Alexandru TINEI (Md)
Irina GRABOVAN (Md)
Lilia DRAGNEV/Lucia MACARI (Md)
Valentin fiÃRNÃ/ Victor DOROªENCO (Md)
Dan MCKEREGHAN (USA)
Serge POPOVSKI (Md)
Buget
$ 7 837.90

Obiect, Instalaflie“ a lui Joseph Beuys în Kiev.
Beneficiari: douæzeci de artiøti plastici.
Buget
$ 632.50
Granturi pentru editare de pliante, catalog
Alla RUSU
Buget
$ 1 404
Igor ØCERBINA
Buget

$ 1 182.50

Cursuri de englezã pentru artiºti
Veaceslav DRUfiÃ
Georgeta FONDOS
Iurie CIBOTARU
Buget

$ 310

Vladislav HÎNCU
Buget

$ 296

Internet ºi arte
Granturi
Veaceslav DRUfiÃ
Expoziflie – „Escapada a doua“
Buget
Vladislav STRATECIUC – Expoziflie personalã
Buget

Muzeul Virtual
http://museum.art.md

$ 272

$ 80

Uniunea Latinæ – Expoziflie „Naºterea Artei în
Europa“
Buget
$ 1 000
Mark VERLAN – Ajutor material
Buget

A continuat completarea colecfliei virtuale a Muzeului. În refleaua Internet au fost lansate proiectele noi,
plasate în colecflia permanentã a lucrãrilor executate
recent. A fost extinsæ baza informaflionalã etc. Muzeul
executã dubla funcflie de a pregãti crearea secfliei de
Artã Contemporanã a Muzeului de Arte Plastice ºi de
prezentare a acesteia publicului internaflional.
O alta direcflie de activitate este crearea unor portofolii electronice, ce vor permite artiºtilor sã-ºi diversifice
contactele internaflionale într-o manierã eficientã.
Buget
$ 6 394.72

$ 500

Art-Hoc
Angela ENACHE – Sonorizarea filmului „Tu“
Vladimir ªIMANSKI – Sonorizarea filmului „Album
chiºinãuian“
Buget
$ 774.97
Granturi pentru expediere a lucrãrilor la expoziflii
ªtefan RUSU
Pavel BRÃILÃ
Mark VERLAN
Igor ØCERBINA
Mitoº MICLEUªEANU
Vladislav US
Buget
$ 900
Granturi pentru cãlãtorii
Octavian EªANU – deplasare Bucureºti
Buget

$ 235

Grant pentru pentru vizitarea expozifliei „Grafica,

Proiect planificat pentru anul 2000
Buletin trimestrial al CSAC-ului.
Restartarea periodicului într-un nou format ºi o
echipã redacflionalã nouã. Vor fi incluse compartimente
în care artiºtii vor avea posibilitatea sa-si publice articolele, proiectele personale, lucrãrile noi. Va fi permisã
publicarea articolelor semnate de artiºtii din stræinætate, care ar dori sã participe la viafla cultural-avangardistã din Moldova. Toate aceste schimbãri vor
permite artistilor basarabeni sa-ºi extindã cunoºtinflele
în domeniu ºi sã colaboreze mai activ cu colegii de
breaslæ din alte flãri.
Buget
$ 1 000
Biblioteca
În incinta localului CSAC a fost creatã o bibliotecã
cu o tematicã centratã pe arta secolului XX. Fiecare
doritor poate beneficia de serviciile Centrului, creîndu-ºi
o fiºã personalã, ce este pusã la evidenfla admi-
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nistrafliei. Activitatea bibliotecii va contribui la sporirea
considerabilã a nivelului intelectual în mediul artistic
autohton ºi al cetæflenilor, în general.
Buget
$ 811
Abonare reviste/periodicã
Centrul a stabilit contacte cu organizaflii de profil
din strãinãtate, cu care colaboreazã ºi va colabora eficient, completînd arhiva CSAC cu materiale periodice,
cataloage video, audio a tuturor organizafliilor de profil
cu care întrefline relaflii.
Buget
$ 1 200
Cheltuieli administrative
Total cheltuieli CSAC;

$ 21 509.74
$ 77 136

MASS-MEDIA

Programul a cæpætat amploare din necesitatea de a
promova mass-media independentã, de a aborda problemele existente în mijloacele de informare în masã din
Republica Moldova, de 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 niveluri.
Activitatea programului presupune punerea în
conexiune a miºcãrii de tranziflie din domeniu cu procese similare internaflionale.
Activitãflile prioritare ale programului se desfãºoarã
în strînsã colaborare cu diverse organizaflii mass-media: Centrul Independent de Jurnalism, Comitetul pentru libertatea presei, Uniunea Jurnaliºtilor, Facultatea
de Jurnalism ºi ªtiinfle ale Comunicãrii a USM.

Asistenfla pentru presa localã
În procesul implementãrii reformei teritorial-administrative în Republica Moldova programul mass-media
a contribuit la susflinerea presei locale, la transformãrile intervenite în structura acesteia, la apariflia publicafliilor noi în acele regiuni în care a încetat activitatea
publicafliile de tip vechi, publicafliile executivelor locale.
Asistenfla pentru presa localã presupunea acordarea de granturi în forma de echipament, susflinerea
inifliativelor mass-media, dezvoltarea Asociafliei Presei
Independente, ce intruneºte circã 18 publicaflii regionale: Business-info, Cuvîntul, Gazeta de Vest, Accent
provincial, Est-Curier, Cetatea, Unghiul, Duminica, Ora

localã, Metronom (Cantemir), Metronom (Cãlãraºi),
Anina-info, Cuvîntul liber etc. ºi 2 agenflii de ºtiri: DECA
press ºi BASA press, precum ºi Centrul Independent de
jurnalism. Asociaflia defline o reflea de schimb de informaflie ºi difuzare a publicitãflii, elaboreazã proiecte atît
pentru dezvoltarea fiecãrei publicaflii-membru în parte,
cît ºi pentru dezvoltarea întregii Asociaflii, organizeazã
mese rotunde în regiuni. Programul a contribuit la dezvoltarea Asociafliei Presei Independente (API) prin
oferire de echipament ºi organizarea Conferinflei API,
consacrate celor 2 ani de la lansare, precum ºi
susflinerea editãrii unei broºuri despre API.
În 1999 Fundaflia a susflinut urmãtoarele publicaflii:
Gazeta de Vest (Nisporeni) – $2 000, Accent provincial
(Glodeni) – $ 3933,46, Ora localã (Ialoveni) – $15 000,
Anina-info (Anenii Noi) – $ 2 342, Unghiul (Ungheni) –
$ 4 500.
Pentru organizarea conferinflei anuale ºi editarea
unei broºuri a API – $450
Total:
$ 28 225.46
Mass-media despre economie ºi business
Dupa selecflia celor mai bune materiale publicate în
1998, abordînd tematica economicã, s-au facut
totalurile ºi au fost anunflate rezultatele concursului.
Cinci organizaflii mass-media au fost anunflate cîºtigãtoare ale concursului ºi în 1999 s-a lucrat pentru alcãtuirea proiectelor de dezvoltare a tematicii economice ºi
finanflarea acestora. Din bugetul anului 1999 au fost
finanflate urmãtoarele organizaflii mass-media:
Asociaflia TEMMA
$ 6 000
Revista Economicã Logos-press
$ 4 000
Total:
$ 10 000
Colaborarea între ºcolile de jurnalism
Acest program a fost inifliat cu scopul de a susfline
Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinfle ale Comunicãrii a
USM. În cadrul respectivului program în 1999 au fost
organizate trei ateliere pentru tinerii jurnaliºti.
Proiectul a fost realizat în colaborare cu ªcoala de
Jurnalism din Lille, Franfla ºi Alianfla Francezã.
Total
$ 6140
Burse de limba englezã
A fost continuatã finanflarea ºcolii de limba englezã
pentru jurnaliºti cu scopul de a facilita accesul la informaflie în englezã ºi participarea la evenimente
internaflionale în domeniu. Programul mass-media a
oferit burse pentru jurnaliºti la ªcoala de limbæ englezã
a Centrului ProDidactica. În anul 1999 au continuat
studiile în cadrul acestei ºcoli jurnaliºtii care au urmat
primele cîteva niveluri în anii 1997 ºi 1998.
Total:
$ 1000
Centrul Independent de Jurnalism
Centrul Independent de Jurnalism este unica organizaflie din Moldova ce oferã o susflinere coerentã pen-
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tru mass-media, instruire ºi resurse pentru jurnaliºti ºi
organizaflii de presã. Centrul faciliteazã dezvoltarea
mass-media prin susflinerea ºi promovarea profesionalismului printre jurnaliºti, precum ºi dezvoltarea durabilã a unor organizaflii media independente ºi obiective.

Strategii mass-media pentru femei
16-19 februarie, 1999
Finanflare: Serviciul de Informare a Statelor Unite
(USIS), Fundaflia Soros Moldova
Proiectul a avut scopul de a familiariza femeile –
lideri de ONG cu strategiile ºi practicile mediatice pentru ONG în contextul dezvoltãrii genurilor. Cele patru
zile ale seminarului au combinat exerciflii scurte ºi sarcini mai complicate, inclusiv un interviu pentru un post
de radio, o conferinflã mass-media ºi o strategie media.
Elementele care au contribuit la succesul acestui
seminar au fost experienfla instructorului ºi materialele
pregãtite, interesul participantelor, probat prin prezenfla
lor la toate sesiunile de lucru.
Total:
$ 862.62
Atelier pentru tineri jurnaliºti „Reportajul radio“
5-8 aprilie, 1999
Finanflare: Fundaflia Soros Moldova, Facultatea de
Jurnalism (USM) ºi ªcoala Superioarã de Jurnalism din
Lille
Instructorul Jean-Pierre Monzat de la Radio France
International a început cursul cu un excurs teoretic.
Printre activitãflile practice din ziua a doua participanflii
au pregãtit ºi prezentat douã jurnale, fapt ce le-a permis sã ia în discuflie ierarhia informafliilor, alegerea prioritãflilor, a unghiului de abordare, tehnicile de scriere
etc. S-a discutat de asemenea, despre importanfla sunetului în radio, organizarea timpului unui reporter,
instrumente ºi tehnici de lucru ale unui reporter.
Total FS:
$ 2381.84
Bazele jurnalismului pentru profesorii responsabili
de publicafliile ºcolare
ªcoala de varã
8-14 august 1999, Holercani
Cursurile au inclus probleme ce flin de rolul ºi misiunea presei, libertatea cuvîntului, ONG-uri în massmedia, codul deontologic al jurnalistului, genurile
presei, ºtirea ºi redactarea acesteia, interviul, reportajul, comentariul ºi analiza.
Total FS:
$ 3528.44

Managementul posturilor TV locale
Curs practic
20-26 septembrie 1999

Cursul a fost organizat de CIJ în cooperare cu
Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Moldova.
Scopul sãu a fost de a îmbunãtãfli cunoºtinflele ºi abilitãflile managerilor ºi a angajaflilor de la posturi TV
locale, precum ºi de a crea un mediu favorabil pentru
schimb de opinii ºi experienflã între ei. Întrucît
audiovizualul este unul din cele mai populare medii de
informare, instruirea este foarte importantã pentru jurnaliºtii TV, fiind o garanflie pentru supraviefluirea în
condifliile economice curente.
Total FS:
$ 1 117
Saptãmîna Libertãflii Presei în Moldova
Serie de evenimente
3-8 mai, 1999
Centrul Independent de Jurnalism în colaborare cu
Uniunea Jurnalistilor din Moldova, API, Comitetul pentru Libertatea Presei din Moldova øi Facultatea de
Jurnalism a USM au organizat aceastã serie de evenimente circumscrise Zilei Mondiale a Libertatii Presei (3
mai) ºi care au avut drept scop sensibilizarea opiniei
publice la necesitatea unei prese cu adeværat independente în republicã.
La evenimentele din cadrul Sãptãmînii Libertãflii
Presei au participat circa 200 de jurnaliºti ºi studenfli de
la ziaristicã.
Total FS:
$ 8430.95

Publicaflii øi resurse pentru jurnaliøti
O parte importantã a lucrului Centrului Independent de Jurnalism este sã ofere informaflie ºi resurse
pentru jurnaliºtii din Moldova prin publicafliile sale ºi
prin centrul de resurse.
Mass-media în Moldova, Buletin analitic
Buletinul analitic „Mass-media în Moldova“, publicat de CIJ din august 1995, este unica revistã sau mijloc
de comunicare scrisã ce ajutã ziariºtii sã fie la curent cu
evoluflii individuale ºi ale afacerilor de presã în
Moldova. Buletinul a început prin a consolida o prietenie între ziariºti care, la moment, aveau nevoie de un
liant pentru a fortifica breasla în evoluflia lor spre o
presã independentã.
Buletinul apare în românã ºi englezã.
Total:
$ 15548.50
Buletin informaflional „Curier Media“
„Media Curier“ apare de douæ ori pe sæptæmînæ în
patru pagini, format A4 ºi este distribuit la mai mult de
200 de jurnaliºti, manageri media ºi alte persoane care
lucreazã în acest domeniu în Moldova. Buletinul apare
ºi în format electronic, fiind plasat pe pagina WEB a
CIJ. Apare în limba românã. Este distribuit în Chiºinãu
ºi în republicã.
Total:
$ 7219.23
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Ghid mass-media din Republica Moldova
În colaborare cu Facultatea de Jurnalism a USM, CIJ
a publicat în 1999 prima ediflie (românã ºi englezã) a
ghidului presei moldoveneºti. Ghidul a fost distribuit
gratis ziariºtilor, organizafliilor de presã, experflilor, în
Moldova ºi peste hotare. Este preconizat sã fie un
proiect bianual. Centrul de resurse al CIJ oferã o variantã electronicã a ghidului completatã în continuare;
ghidul va fi plasat, de asemenea, pe pagina WEB a CIJ.
Total FS:
$ 1970.24
Centrul de resurse al CIJ
Centrul Independent de Jurnalism menfline un centru de resurse ºi baze de date care au fost formate ca
rãspuns la solicitãrile jurnaliºtilor ºi ale organizafliilor
de presã. Un computer este disponibil pentru accesul la
bazele de date ale Centrului.
Centrul de Resurse este abonat la toate ziarele din
Moldova (mai mult de 50 inclusiv cotidiane, sãptãmînale ºi publicaflii lunare) ºi cîteva ziare internaflionale,
inclusiv Herald Tribune, ziare americane inclusiv New
York Times, Wall Street Journal ºi USA Today, ziare din
România, precum ºi cîteva reviste strãine. În plus,
Centrul de Resurse oferã multe cãrfli despre practici în
presa scrisã, radio ºi TV, management media, libertatea
jurnalisticã, etc.
Total:
$ 5488.11

Clubul de presæ
Clubul de presã a fost lansat în colaborare cu
Comitetul pentru Libertatea Presei în toamna anului
1995. Prin întîlnirile sale bisãptãmînale, Clubul tinde
sã realizeze o comunicare mai bunã între jurnaliºti,
purtãtori de cuvînt ºi reprezentanfli ai serviciilor de
presã. Majoritatea reprezentanflilor media au menflionat
cã reporterii au acces limitat la informaflia care o deflin
funcflionarii de stat.
Invitaflii Clubului de Presã în 1999:
22 ianuarie – Alexandru MURAVSCHI, moderator –
Arcadie GHERASIM, subiect – criza economicã
12 februarie – Valeriu MATEI ºi Iurie ROØCA, moderator – Vasile BOTNARU, subiect – numirea noului
Guvern
20 mai – masã rotundã, moderator – Nicolae
NEGRU, subiect – republica prezidenflialã – pro ºi contra
1 iulie – Ion STURZA, Prim-Ministru al Republicii
Moldova, subiect – situaflia economicã ºi reformele
9 septembrie – Anatol GRIMALSCHI, ministru al
Educafliei ºi ªtiinflei, subiect – sistemul educaflional
30 septembrie – Iurie LEANCÃ ºi Vasile
NEDELCIUC, moderator – Nicolae NEGRU, subiect –
politica externã a Republicii Moldova
28 octombrie – Victor BÂRSAN, ambasador al României în Republica Moldova, moderator – Nicolae NEGRU

5 noiembrie, 1999 – Slavian GUfiU, ofifler Relaflii
Externe, Banca Mondialã, Nicolae CHIRTOACÃ, consilier principal de stat, Aliona NICULIfiÃ, Centrul CONTACT, moderator Victor OSIPOV (Radio d’Or); subiect –
societatea civilã în Moldova
11 noiembrie – Arcadie GHERASIM, moderator
Nicolae NEGRU, subiect – televiziunea publicã în
Moldova
Total:
$ 9201.81

Clubul de presæ TV
În decembrie 1999 Centrul Independent de
Jurnalism, în colaborare cu studioul „OWH TV Studio“,
a realizat o ediflie a versiunii TV a Clubului de presã,
care a fost difuzatã pe postul naflional de televiziune.
Prin acest proiect CIJ doreºte sã informeze publicul larg
despre realizãrile ºi problemele mass-media din Republica Moldova.
Total:
$ 1010.46
Cheltuieli total CIJ:

$ 85 000

Deplasãri la seminare, conferinfle, stagii
Stagiu la ziarul „Cotidianul“ Bucureºti, România,
martie-mai, 1999
Aurelian LAVRIC
$ 492 ºi 192.82 MDL
Conferinfla „Reglementãrile comunicafliilor într-o
societate informaflionalã, University of Warwick, 2-5
iunie, 1999.
Corina CEPOI
$750
Conferinfla privind Dreptul Internaflional ºi comparat în domeniul mass-media, Moscova, Rusia, 19
iunie, 1999
Vitalie CATANÃ
$378
ªcoala de Varã „TV News and Beyond“,
Universitatea de Varã Amsterdam, Maastricht ºi Centrul
European de Jurnalism, 14-16 iulie, 1999
Doina MELNIC
$590.10
Stagiu de observare la Postul de televiziune France
2, Paris, Franfla,
20 septembrie – 1 octombrie1999
Corina FUSU
$500
Curs „Scrierea materialelor economice“, Praga,
Republica Cehã, 6-17 septembrie, 1999,
Oxana SOLOVEI
$453.11
Diana LACHI
$453.11
ªcoala BBC, Jurnalism radio, Bucureºti, România,
20 septembrie – 19 noiembrie, 1999,
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Angela Sîrbu
Lilia COJOCARU

$537 si 131 MDL
$1 400

Seminar „Limba românã – mijloc de comunicare
radiofonicã“, 25-26 septembrie, 1999
Compania de Stat Teleradio Moldova
$ 500
Întîlnirea reflelei europene de trening AMARKEurope, Marea Britanie, 25-27 septembrie, 1999
Angelina BANARI
$ 827 si 50 MDL
Reuniunea Internaflionalã a jurnaliºtilor ºi a presei
de limbã francezã, Canada, 21-28 august, 1999
Silvia GROSU
$ 410
Cea de-a II-a Conferinfla Europeanã a directorilor
Departamentelor culturale, Berlin,
16-23 octombrie, 1999
Ilie TELEØCU
$ 1040
Conferinfla Internaflionalã a Studenflilor Jurnaliºti,
Hvar, Croaflia,
6-9 octombrie, 1999
Alexandru CLIUICOV
$ 200
A cincea ediflie a Festivalului Internaflional. Posturi
de televiziune locale, Kosice, Slovacia, 13-16 octombrie,
1999
Alina RADU
$ 380
Leontiva VATAMANU
$ 380
Stagiu la Radio France; Nancy, Lorraine – Franfla;
8-15 mai, 1999
Nadejda DEMIAN
$ 479
Seminar „Reforma sistemului sãnãtãflii în Republica Moldova“, 9-10 mai, 1999
Centrul Independent de Jurnalism în colaborare cu
Ministerul Sãnãtãflii
$ 500
Conferinfla „Essay International Meeting“, Amsterdam, 9-13 decembrie, 1999
Nicolae NEGRU
$ 454
Curs pentru jurnaliºti:Internet. Inifliere în limbajul
HTML, Chiºinãu, 15-22 mai, 1999
Beneficiari:
Valentina Cojocaru
Tatiana Oboroc
Gheorghe Bobeicã
Victoria Paºcan
Angela Fiastru
Dina Turchin
Olesea Paºa
Iulian Fanaru
Boris Varlan
Sergiu Tudos

Aliona Miron
Valentina Moldovan
ªcoala Internews, Kiev, Ucraina,
Beneficiari:
Mircea Verstiuc
Vitalie Dogaru
Snejana Dimitrov
Ghenadie Mazur
Valeriu Ghidulianov

$ 829
$ 829
$ 829
$ 829
$ 829

OWH TV Studio
OWH TV Studio a fost creat ca un studiou de producflie televizatã sub egida Asociafliei Obºteºti Casa
Lumea Deschisã în anul 1995. Pe parcursul activitãflii
sale Studioul realizeazã un ºir de programe ce au inclus
emisiuni TV de naturæ socialæ ºi distractiv, spoturi publicitare cu caracter social si comercial etc.
Din ianuarie 1999 OWH TV Studio este o organizaflie independentã ce îºi desfãºoarã activitatea pe acelaºi fãgaº, avînd în agenda pentru anul 1999 realizarea
filmelor documentare, continuarea lucrului asupra emisiunilor cu caracter social ºi dinamizarea activitæflii pe
piafla publicitarã.
Stafful Studioului este compus din colaboratori
profesioniºti în domeniul regiei, operatoriei, managementului, artelor plastice. OWH TV Studio este înzestrat cu cea mai performantã tehnicã existentã pe piaflã,
ceea ce-i oferæ posibilitatea de a realiza o producflie de
maximæ calitate.
În 1999, studioul se angajeazã în susflinerea ºi
mediatizarea campaniei Inspectoratului Fiscal de Stat
de promovare a plãflii impozitelor în Republica Moldova. Compartimentul audio ºi video este gîndit ºi realizat
de colaboratorii OWH TV Studio. În colaborare cu Barentz Group, Studioul concepe o serie de emisiuni privind achitarea impozitului fiscal în Republica Moldova.
În colaborare cu reprezentanfla UNICEF – Moldova
Studioul produce un film documentar vizînd activitatea
reprezentanflei (regizor Marin Turea).
OWH TV Studio a realizafl un ciclu de 13 emisiuni „Cine vine la cinã“ (durata 25 min.) în colaborare cu
IBTCI ºi agenflia de publicitate MediaLog.
În anul 1999 OWH TV Studio procedeazæ la producflia filmelor documentare finanflate de Fundaflia
Soros Moldova – suma grantului fiind de $ 57 200 – ºi
realizeazã:
„Murind pentru Madrid“ – film documentar – regizor Igor COBÎLEANSCHI (durata 25 min.). Pornind de la
cazul formafliei de dans popular „Struguraº“, autorul
face o portretizare a statutului artistului într-o societate
totalitarã. Dramatismul acestui statut e ilustrat prin
exemplul concret al ansamblului „Struguraº“ care
recurge la un schimb faustian – pentru o plecare în
strãinãtatea prosperã, dansatorii acceptã sã susflinã o
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serie de concerte pe ruinele fumegînde ale Cernobîlului.
Astãzi, unul din membrii formafliei nu mai este în
viaflã…
Buget
$ 5 655
„Momentul Norocului“ – film documentar – regizor
Marin Turea (durata 33 min.)
Acest film este dedicat scurtului moment de culminaflie în istoria formafliei „Noroc“. Autorul a încercat sã
scoatã grupul din nemeritata uitare ºi sã aducã un
omagiu unuia dintre cele mai valoroase fenomene culturale basarabene.
Buget
$ 5 455
„Atîflia oameni diferifli“ – film de ficfliune – regizor
Igor COBÎLEANSCHI (durata 25 min.)
Este o încercare a studioului de a turna un scurtmetraj cu un caracter social ºi un film de ficfliune
despre solidaritatea umanã ce poate învinge disperarea.
Buget
$ 5 485
„Rãsãritul bãlflilor“ – film documentar – regizor
Igor COBÎLEANSCHI (durata 30 min.). Filmul va plasa
în prim-plan cotidianul comunitãflii slave din România,
comunitate situatæ geografic în sud-estul flærii. Pelicula
trateazã toate aspectele – de la istorie, tradiflii, limbæ
pînã la viafla de zi cu zi a reprezentanflilor acestei
minoritæfli etnice. E relevant faptul cæ un grup de
oameni reuºeºte sã se menflinã ca identitate naflionalã,
chiar dacã, în bunã mãsurã, anumite detalii ale culturii
româneºti au pætruns adînc în viafla lor.
Buget
$ 5 455
„Legendele fiipovei“ – film documentar – regizor
Igor COBÎLEANSCHI (durata 25 min.). Prototip al filmului documentar de popularizare cu un caracter istoricodidactic, pelicula ilustreazæ istoria mãnãstirii de la
fiipova din momentul aparifliei ei ca cetate dacicã pînã
în prezent, expunînd ºi un ºir de legende de care a fost
înconjurat acest aøezæmînt de cult.
Buget
$ 8735
„Satul din oglindã“ – film documentar – regizor
Leontina VATAMANU (durata 22 min.). Autoarea alege
douã sate cu denumiri similare din Republica Moldova
ºi România. fiãranii vor vorbi despre necazurile ºi
bucuriile lor, despre consãteni, obiceiuri, probleme cu
care se confruntã în perioada de tranziflie, despre tot ce
constituie microuniversul unui sat.
Buget
$ 5 395
Se aflã în producflie:
„Cultul vinului“ (denumire provizorie) – film documentar – regizor Marin Turea (durata 25 min.). Prin
intermediul respectivului film autorul încearcã sã stabileascã ce înseamnã vinul pentru moldoveni. Aceastã
bãuturã, cu adînci rãdãcini în cultura bæøtinaøilor, este

nelipsitã de la toate ceremoniile øi evenimentele festive.
Buget
$ 5 595
„La dolce vita“ – film documentar – regizor
Leontina VATAMANU (durata 25 min.)
Filmul relateazæ despre o familie de flãrani moldoveni care, fiind împroprietãrifli cu pãmînt, dar
neavînd mijloace pentru a plãti impozitele funciare,
s-au væzut nevoifli sã lase trei copii acasã ºi sã pæræseascæ flara pentru a cîºtiga un ban în Italia.
Buget
$ 5 125
Pe parcursul anului 1999 la OWH TV Studio din
mijloace extrabugetare s-au produs 12 emisiuni
„IMPACT +“ – realizator Leontina VATAMANU – emisiuni cu o tematicã socio-culturalã (durata 15 min.).
Toate emisiunile au fost plasate la TVM.
În anul 2000 OWH TV Studio va proceda la producerea filmelor documentare:
„Tipologia“ (denumire provizorie) – regizor Marin
TUREA, „Poveºti adevãrate“ – regizor Igor COBÎLEANSCHI, ºi „Împreunã e mai uºor“(denumire provizorie) –
regizor Igor COBÎLEANSCHI, bugetul filmelor constituind
$ 10 300.
Total cheltuieli

$ 65 000

Cheltuieli administrative:
Cheltuieli Program Mass-Media:
Total cheltuieli:

$ 7 571
$ 211 088
$ 218 659

ADMINISTRAfiIE
PUBLICÃ LOCALÃ

Scopul programului este susflinerea procesului de
reformã în domeniul administrafliei publice, sprijinirea
inifliativelor ce vin din partea autoritãflilor locale, organizafliilor obºteºti, colaboratorilor institufliilor de învãflãmînt, cetãflenilor întru perfecflionarea serviciilor
prestate de administraflia localã.
Obiectivele Programului Administraflie Publicã
Localã (APL) sînt:
– susflinerea documentãrii reprezentanflilor APL din
Moldova în domeniile corespunzãtoare ºi sprijinirea schimbului de informaflie ºi experienflã
dintre APL din Republica Moldova ºi alte flãri din
Europa Centralã ºi de Est ºi Comunitatea Statelor
Independente;
– acordarea sprijinului financiar în bazã de concurs pentru participarea la conferinfle, congrese ºi
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simpozioane internaflionale;
– acordarea, în bazã de concurs, a burselor pentru
studierea limbii engleze;
– promovarea politicilor publice în Republica
Moldova;
– încurajarea ºi sprijinirea financiarã a dezvoltãrii
programelor de instruire interactivã a reprezentanflilor APL ce ar contribui la obflinerea cunoºtinflelor ºi deprinderilor necesare aleºilor locali ºi
funcflionarilor publici;
– sprijinirea adaptãrii diverselor programe de instruire interactivã a reprezentanflilor APL din
Moldova;
– sprijinirea instruirii consilierilor, aleºilor locali,
contabililor, secretarilor APL ºi altor funcflionari
publici locali;
– contribuflie la elaborarea ºi propagarea informafliei actuale necesare pentru APL;
– sprijinirea elaborãrii ºi editãrii publicafliilor fundamentale ºi actuale în domeniul APL;
– sprijinirea inifliativelor locale prin acordarea
granturilor în bazã de concurs pentru realizarea
inifliativelor locale (dezvoltarea economicã localã,
contribuflie la transparenfla APL, încurajarea dialogului dintre APL ºi cetãfleni, sprijinirea creãrii
unui sistem modern de informare a publicului ºi
încurajarea cetãflenilor sã participe la procesele
de luare a deciziilor).

Programe ºi activitãfli realizate în 1999:
Perfecflionarea Administrafliei Publice Locale
Suport financiar pentru participæri la conferinfle ºi seminare.
$ 10 282
Programul a avut scopul acordãrii suportului
financiar reprezentanflilor APL sau liderilor ONG-urilor
active în domeniul dat, în inifliativa lor de a participa la
seminare, conferinfle, stagii ce vizeazã sfera lor de
activitate ºi sprijinirea schimbului de informaflie ºi
experienflã dintre APL din Republica Moldova ºi alte flãri
din Europa Centralã ºi de Est ºi Comunitatea Statelor
Independente. S-a acordat sprijin financiar pentru participarea reprezentanflilor APL, Guvernului Republicii
Moldova ºi ONG la urmãtoarele activitãfli:
Întrunirea regionalã anualã a formatorilor „Lucrãm
împreunã“, 10-13 ianuarie 1999, Bucureºti, România
Victoria DERGACIOV
$ 59
Întrunirea a fost organizatã în cadrul Programul
Regional de Instruire pentru Europa Centrala ºi de Est
ºi statele CSI cu sediul la Bucureøti. Acest program este
gestionat de cãtre Fundaflia Parteneri pentru Dezvoltare

Localã (FPDL). La întrunire s-a efectuat evaluarea programelor de instruire destinate reprezentanflilor APL, sau facilitat conditiile unui schimb de experienflã între
formatorii din flãrile Europei Centrale ºi de Est ºi statele
CSI ºi s-a schiflat un plan comun de activitãfli pentru
anul 2000.
Seminar „Îmbunãtãflirea sistemului de prestare a
serviciilor sectorului public“, 6 - 9 aprilie 1999, Riga,
Letonia
Marian NENIfiÃ
Seminarul a fost organizat de cãtre Banca
Mondialã ºi ªcoala de Administrare Publicã din
Letonia. Obiectivul principal al seminarului a fost acordarea de sprijin managerilor agenfliilor din sectorul
public ºi persoanelor de afaceri în vederea stabilirii unei
diferenfle vizibile în ceea ce priveºte calitatea serviciilor
ºi responsabilitãflile acestora.
$ 460
Bursa Institutului Internaflional de Administraflie
Publicã, 24 mai – 18 iunie 1999, Paris, Franfla.
Cãtãlin VERNICESCU
Obiectivul-cheie al cursului „Tratarea cheltuielilor
publice ºi administrarea datoriei externe a statului“,
oferit de cãtre Institutul Internaflional de Administraflie
Publicã din Paris, a fost familiarizarea cu tehnici de
previziune ºi control al cheltuielilor publice, integrînd
în cadrele macroeconomice naflionale instrumente de
programare financiarã indispensabile pentru o mai
bunã înflelegere a rolului motor pe care-l poate juca
statul în creºterea economicã.
$ 474
Stagiu în cadrul programului CENTURIO, 6-30
septembrie 1999, Salzburg, Austria.
Sorina DONfiU
Programul CENTURIO reprezintã unul din programele propuse de Adunarea Regiunilor Europei care oferã
stagii reprezentanflilor politici ºi funcflionarilor APL din
regiunile Europei Centrale ºi de Est. În cadrul acestui
program se faciliteazã acumularea experienflei vizînd
structurile administrative din regiunile Europei de Vest.
$ 556
Conferinfla
internaflionalã
„Descentralizarea
finanflelor publice locale: realizãri ºi perspective“, 23-25
septembrie 1999, Bucureºti, România.
Svetlana ARIONESCU, Valentina VÃZDÃUfiAN,
Tudor DELIU
Obiectivul principal al conferinflei a fost constituirea
unei viziuni comune asupra procesului de descentralizare financiarã în România. Discufliile au fost axate
asupra gãsirii solufliilor pentru eliminarea completã a
disfuncflionalitãflilor create de necorelarea între responsabilitãflile APL ºi legislaflia privind finanflele publice.
$ 167
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Stagiu în cadrul programului CENTURIO, 30
septembrie – 29 octombrie 1999, Bruxelles, Belgia.
Petru PÎNTEAC
În cadrul stagiului s-au organizat vizite la un ºir de
structuri regionale responsabile de dezvoltarea ºi
expansiunea economicã a regiunii (Societatea pentru
Dezvoltare Regionalã Bruxel, Societatea Regionalã de
Investiflii Bruxel, Administraflia Economicã Regionalã
Bruxel, Departamentul Mobilitate ºi Echipament etc.).
$ 496
Vizita de documentare la Fundaflia „Satul Românesc“, 3-7octombrie 1999, Iaºi, România.
Vasile BALAN, Liubomir CHIRIAC, Nicolae RADU,
Valeriu RENIfiÃ, Igor GROSU
În cadrul vizitei pregãtite de cãtre Fundaflia „Satul
Românesc“ s-au organizat vizite in localitãflile ªcheia,
Rãducãneni, Ruginoasa ºi Botoºani, unde participanflii
au avut ocazia sã ia cunoºtinflã de experienfla acumulatã de primari vizînd modalitãflile de soluflionare a
problemelor comunitãflii. Fundaflia „Satul Românesc“ a
organizat un seminar unde participanflii au putut sã ia
cunoºtinflã de metode noi privind identificarea problemelor ºi elaborarea planurilor locale de acfliuni.
$ 1 787
Conferinfla anualã a Asociafliei Funcflionarilor
Electorali din Europa de Est ºi Centralã, 6-8 octombrie
1999, Bratislava, Slovacia.
Nicolae TELEVCO
Conferinfla anualã cu tema „Un deceniu al
democrafliei: Rolul educafliei întru realizarea dreptului
de vot“ ºi-a propus drept scop schimbul de experienflã
dintre flãrile participante privind alegerile ºi s-au discutat problemele cu care s-au confruntat comisiile electorale centrale.
$ 404

bugetelor locale. La fel, s-a discutat rolul ºi despre
contribuflia asociafliilor la organizarea instruirii în
domeniu. O experienflã foarte interesantã reprezintã
activitatea asociafliilor de financiari ale comunitãflilor
locale din Slovacia, România, Cehia ºi Ungaria.
$ 1 057
Conferinfla „Consiliile locale – subiect ºi obiect pentru schimbãri: probleme actuale ale guvernãrii locale“
29-30 noiembrie 1999, St. Petersburg, Rusia.
Nicolae RADU, Ion DIMCEA, Constantin PETCO
Discufliile din cadrul conferinflei s-au axat asupra
afirmãrii autoadministrãrii publice locale ºi creãrii
condifliilor pentru participarea publicului la procesul
luãrii deciziilor în Rusia.
$ 1 208
Seminarul internaflional „Politici publice de pensionare ºi reforma acestora“, 13-17 decembrie 1999,
Viena, Austria.
Andrei CANTEMIR
Scopul seminarului: examinarea situafliei flãrilor
OECD ºi a celor în tranziflie privind reforma de pensionare. S-au discutat aspecte teoretice, practice ºi politice
ale implementãrii reformei de pensionare. O atenflie
specialã a fost acordatã examinãrii studiilor de caz –
fapt ce a permis participanflilor la seminar sã efectueze
un schimb de experienflã ºi cunoºtinfle în domeniu.
$ 350

Ion UMANIUC
În cadrul seminarului a avut loc o informare amplã
a participanflilor privind oportunitãflile investiflionale,
aspectele dezvoltãrii comerflului ºi industriei în zona
Mãrii Negre, precum ºi noile tehnologii industriale.
$ 612

Proiect „Dezbaterea publicã a proiectului de lege
privind contenciosul administrativ“, 20 iulie 1999 – 2
noiembrie 1999.
Iurie LEAªCO
Agenflia Naflionalã pentru Dezvoltare Localã ºi Regionalã din Republica Moldova
Realizãri:
Vizitã de documentare a grupului de lucru constituit din 7 persoane
1-7 noiembrie 1999, Bucureºti, Sibiu, Cluj–Napoca,
România
Vizita de documentare face parte din proiectul integru de dezbatere publicã a proiectului de lege privind contenciosul administrativ ºi a avut drept obiectiv schimbul
de experienflã cu experfli din sectorul academic ºi guvernamental la elaborarea proiectului nominalizat mai sus.
$ 1 960

Conferinfla „Rolul asociafliilor de funcflionari publici
din domeniul finanflelor în întãrirea guvernãrii democratice locale“, 27-30 noiembrie 1999, Bratislava,
Slovacia.
Veronica CUHAL, Zinaida GRECIANNAIA
Problemele abordate la conferinflã au vizat de
aspectele legislative ale finanflelor publice locale, rolul
ºi participarea asociafliilor de financiari locali în procesul de elaborare a politicilor financiare ºi elaborarea

Proiect în curs de realizare din anul 1998 „Vizita de
documentare a unui grup de specialiºti în problemele
tineretului la Fondul Inifliativelor Locale“, 20-25 aprilie
1999, Bacãu, România.
Nicolae MOSCALU, ONG „Moºtenitorii“
În cadrul vizitei de documentare s-au organizat
întîlniri cu colegi din România ºi sesiuni de instruire
pentru specialiºtii în problemele tineretului din
Republica Moldova.
$ 692

Seminar „Comerflul ºi industria“, 17-18 noiembrie
1999, Ierusalim, Israel.
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Cursuri de limbã englezã pentru reprezentanflii APL
$ 5 000
Acest program a avut drept scop organizarea ºi
desfãºurarea cursurilor de limbã englezã pentru reprezentanflii administrafliilor publice locale ce includ un
curs general de 7 niveluri de 1 an ºi 7 luni. Candidaflii
au fost selectafli în bazã de concurs. Instruirea se
desfãºoarã în cadrul ªcolii de Limbã Englezã a Casei
Lumea Deschisã (mun. Chiºinãu, str. Armeneascã, 20).
Pentru studierea limbii engleze au beneficiat de burse
urmãtoarele persoane:
Natalia SEJIN
Mihai FURTUNÃ
Tudor DELIU
Ion MIHÃILUfiÃ
Vasile UNTU
Vasile CIOARIC
Arcadie CAPCELEA
Valentina HARTI
Marina LEICIU
Lucia JURAVSCHI
Nicolae JURAVSCHI
Lidia ILAªCU
Program în curs de realizare

Donaflie de carte
$ 8 386
Programul a avut scopul de a acorda suport financiar la elaborarea ºi editarea unor lucræri necesare pentru reprezentanflii APL din Republica Moldova, fiind
oferit sprijin financiar pentru urmãtoarele activitãfli:
Elaborarea manualului ºi programului de instruire
„Managementul financiar al bugetelor locale“,
27.07.1999 – 01.02.2000. Valentina VÃZDÃUfiAN,
Cristina CREOªTEANU, Tudor DELIU, Zinaida GRECIANAIA, Svetlana ARIONESCU
Proiect în curs de realizare
fiinînd cont de importanfla pe care o are informarea
aleºilor locali ºi funcflionarilor publici din domeniul
finanflelor privind mecanismele managementului financiar al bugetelor locale, s-a creat un grup de lucru ce va
elabora un manual ºi un program de instruire. Va urma
organizarea unui atelier-pilot de instruire în anul 2000
la care vor putea sã participe 20 de primari, consilieri ºi
funcflionari publici.
$ 3 000
Elaborarea ºi editarea „Dicflionarului explicativ de
termeni administrativi“, 25.05.1999 – 01.09.1999.
Tudor DELIU
$ 720

Atelier de instruire „Rolul administrafliilor publice
locale în asigurarea dezvoltãrii durabile a comunitãflii“,
12-14 mai 1999, or. Chisinau
Informafliile referitoare la organizarea atelierului le
gæsifli la paragraful Instruirea APL de mai jos.
$ 4 000
Cheltuieli administrative

Programul Politici Publice

$ 666

$ 165 000

Proiect multianual inifliat în 1998 ce ºi-a propus
drept scop stimularea dezvoltãrii domeniului politicilor
publice în Republica Moldova care sã contribuie la ridicarea nivelului de culturã politicã ºi civicã a societæflii.
În urma unor analize ºi consultaflii cu experfli în domeniu din flarã, cu organizaflii specializate din flãrile
Europei Centrale ºi de Est ºi din statele CSI s-a luat
hotãrîrea de a sprijini crearea unui Centru de Politici
Publice din Republica Moldova.
Vizitæ de studiu la Centrul Internaflional pentru
ªtiinfle Politice, 10-12 octombrie 1999, Kiev, Ucraina.
Steliana NEDERA, Victor URSU
$ 2 204

Instruirea reprezentanflilor administrafliei
publice locale
$ 49 248
Programul respectiv a avut drept obiectiv sprijinirea proiectelor ce flin de organizarea atelierelor pentru oficialii aleºi, funcflionarii publici ºi membrii
asociafliilor publice, ONG-urile ce activeazã în domeniul
administrãrii publice. A fost desfãºurat un concurs de
grant pentru oferirea instruirii de cãtre organizaflii cu
experienflã instructivã reprezentanflilor APL pe diferite
teme importante pentru domeniul lor de activitate.
Proiect de instruire din cadrul concursului de grant
pentru instruirea APL „Relafliile APL cu publicul“,
21.07.1999 – 01.12.1999.
Vasile CIOARIC, „Raza Soarelui“
Activitãfli realizate:
Seminar „Relafliile APL cu publicul“
25-29 octombrie 1999, or. Chiºinãu
5 noiembrie 1999, or. Cãuºeni
14 noiembrie 1999, or. Strãºeni
18 noiembrie 1999, or. Soroca
24 noiembrie 1999, or. Orhei
24 noiembrie 1999, or. Bãlfli
25 noiembrie 1999, or. Ungheni
5 decembrie 1999, or. Cahul
5 decembrie 1999, or. Chiºinãu
10 decembrie 1999, or. Hînceºti
În cadrul acestui proiect au fost instruifli 269 aleºi
locali ºi funcflionari publici.
$ 3 512
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Proiect de instruire din cadrul concursului de grant
pentru instruirea APL „Transparenfla localã ºi sporirea
activismului social al cetãflenilor – garanflii ale dezvoltãrii stabile ºi durabile a societãflii“, 22/07/99 –
10/12/99
Tatiana ªAPTEFRAfiI, Academia de Administrare
Publicã
Atelier de instruire „Arta ºi ºtiinfla conducerii în
administraflia localã“, 1-5 noiembrie 1999, or. Chiºinãu
În cadrul proiectului au fost instruifli 49 aleºi locali
ºi funcflionari publici.
$ 3 898
Proiect de instruire din cadrul concursului de grant
pentru instruirea APL „În sprijinul dezvoltãrii organelor
APL performante“, 30/09/1999 – 31/01/2000.
Elina PETROVICI
Centrul de Inovaflii Sociale
Atelier de instruire „În sprijinul administrafliei publice locale din Republica Moldova“
21-22 noiembrie 1999, or. Orhei
9-10 decembrie 1999, or. Hînceºti
16-17 decembrie 1999, or. Ungheni
În cadrul acestui proiect au fost instruifli 120 aleºi
locali ºi funcflionari publici.
$ 4 340
Proiect de instruire din cadrul concursului de grant
pentru instruirea APL „Relafliile APL cu publicul“
21/07/1999 – 14/01/2000. Vlad CIUMAC, „Relecna“
Activitãfli realizate:
Seminar „Relafliile APL cu publicul“
11-12 noiembrie 1999, or. Nisporeni
19-20 noiembrie1999, or. Nisporeni
26-27 noiembrie1999, or. Nisporeni
10-11 decembrie1999, or. Nisporeni
Proiect în curs de realizare
$ 4 980
Proiect „Consolidarea inifliativelor pentru democraflie“
11.03.1999 – 01.03.2000
Igor MUNTEANU
Fundaflia „Viitorul“
Activitãfli realizate:
Seminar integrat „Consolidarea inifliativei pentru
democraflie localã în Moldova“
31 mai – 5 iunie 1999, or. Chiºinãu
28 iunie – 3 iulie 1999, or. Chiºinãu
16-21 august 1999, or. Chiºinãu
8-13 noiembrie 1999, or. Chiºinãu
6-11 decembrie 1999, or. Chiºinãu
Seminar judeflean „Reformæ ºi inovaflie în sprijinul
administrãrii publice locale“
29 septembrie 1999, or. Cahul
16 noiembrie 1999, or. Bãlfli
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23 noiembrie 1999, or. Orhei
24 noiembrie 1999, or. Chiºinãu
Proiect în curs de realizare
$ 21 900
Seminar „Informarea ºi documentarea formatorilor
în domeniul administrafliei publice locale“, 12-14 mai
1999, or. Chiºinãu
Participanflilor li s-au oferit seturi de documente
legislative din domeniul APL. Asistenfla – formatori øi
reprezentanfli ai institufliilor academice, ai Guvernului
Republicii Moldova, ai ONG-urilor (30 de persoane) a
luat cunoøtinflæ de modalitæflile interactive de instruire.
Seminarul a fost organizat de cãtre Fundaflia Soros
Moldova cu concursul experflilor în domeniu din
Republica Moldova ºi România:
Ion MIHÃILUfiÃ
Anatol PORTNOI
Oleg CARA
Ion PALADII
Eugenia VERLAN
Petru COJOCARU
Ion MUNTEANU
Gheorghe BURGOCI
Zinaida GRECIANNAIA
Petru VEVERIfiÃ
Cristina CREOªTEANU
Doru-Cristian BULARDA
$ 3 000
Seminar internaflional „Consolidarea asociativã a
regiunilor în Republica Moldova“, 31 iulie 1999, or.
Chiºinãu.
Igor MUNTEANU
Fundaflia „Viitorul“
Scopul acestui seminar a fost constituirea unei asociatii neguvernamentale ale autoritãflilor regionale din
Republica Moldova care sã reprezinte interesele colectivitãflilor regionale in forurile europene. La seminar au
participat 5 reprezentanfli ai CALRE, membri ai
Guvernului si ai Parlamentului Republicii Moldova ºi
42 de reprezentanfli regionali (preºedinfli, vicepreºedinfli
ºi membri ai Consiliilor Judeflene). În urma seminarului
a fost constituitã Asociaflia pentru Dezvoltare Regionalã
prin Autonomie Localã (ADRAL) ºi a fost adoptat statutul acesteia.
$ 1 000
Atelier de instruire a formatorilor „Rolul administrafliei publice locale în dezvoltarea durabilã a comunitãflii“
13-24 octombrie 1999, or. Chiºinãu
Conform strategiei Programului APL, începînd cu
anul 1997 Fundaflia Soros Moldova, în colaborare cu
Fundaflia Parteneri pentru Dezvoltare Localã (FPDL) din
România, organizeazã ateliere de instruire a formatorilor (ToT). În cadrul atelierului ToT „Rolul administrafliei publice locale în dezvoltarea durabilã a
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comunitãflii“, al treilea de acest gen, au fost instruifli 11
formatori:
Tudor DELIU
Tatiana ªAPTEFRAfiI
Eleonora STARCIUC
Lidia ILAªCU
Steliana BURLACU
Ecaterina DOICOV
Ala ROTARU
Eugenia VERLAN
Valentina HARTI
Mircea COJOCARU
Tatiana fiUGUI
Din partea FPDL au participat experflii:
Claudia PAMFIL
Daniel ªERBAN
Pe durata acestui atelier au mai fost instruifli (în
domeniul planificãrii strategice ºi dezvoltãrii durabile a
comunitãflii) 25 de aleºi locali, funcflionari publici ºi
reprezentanfli ai ONG din localitãflile Zubreºti, Prãjila,
Costeºti, Chircãieºti ºi Cimiºlia.
$ 6 000
Cheltuieli administrative

Proiecte pentru dezvoltarea APL

$ 618

$ 66 798

În cadrul respectivei direcflii de activitate s-au
susflinut inifliative locale orientate spre informarea
reprezentanflilor APL ºi a publicului privind schimbãrile
generate de reforma teritorial-administrativã ce a intrat
în vigoare odatã cu alegerile locale din 23 mai 1999. De
asemenea, au fost susflinute inifliativele locale care au
promovat transparenfla APL, ameliorarea relafliilor dintre APL ºi cetãfleni ºi formarea unui parteneriat dintre
aceºtia întru dezvoltarea economicã localã ºi îmbunãtãflirea calitãflii vieflii în localitãfli.
Proiect
„Consolidarea
inifliativelor
pentru
democraflie“, 11.03.1999 – 01.03.2000.
Igor MUNTEANU, Fundaflia „Viitorul“
În cadrul acestui proiect au fost elaborate, publicate ºi distribuite ghiduri de valoare primordialã pentru
reprezentanflii APL:
„Descentralizarea serviciilor publice“
Victor MOCANU
„Consiliul local în acfliune“
Victor POPA
„ABC-ul dezvoltãrii locale“
Liubomir CHIRIAC
$ 16 140
Proiect „Modernizarea ºi dezvoltarea localã a
comunei Dominteni“, 02.04.99 – 01.03.2000.
Viorel GORBATÎI
ONG „Ghiocel“

Realizãri:
Buletine infomaflionale lunare „Noutãflile comunei
Dominteni“, „Noutãflile comunei Gribova“
Seminar „Iniflierea unei afaceri“
29 mai 1999, com. Dominteni
Seminar „Obflinerea ºi utilizarea creditelor bancare“
26 iunie 1999, com. Dominteni
Instruire „Performanflele agronomiei moderne“
18 iulie 1999, com. Dominteni
Seminar „Relafliile consiliu local – primãrie: raporturi formale ºi neformale“
16 august 1999, com. Dominteni
Editarea ghidului „Ce, unde, cînd“ cu adrese utile
Editarea lucrærii „Ghidul fermierului“
Proiect în curs de realizare
$ 5 092
Proiect „Elaborarea unui sistem de informaflie cu
vizualizare cartograficã în scopul utilizãrii în domeniul
APL“
31.05.99 – 18.11.99.
Gherman BEJENARU, ONG „Oikumena“
În cadrul proiectului s-au produs 100 CD conflinînd
informaflie cu vizualizare cartograficã, utilizabile în
APL. CD-urile urmeazã a fi distribuite autoritãflilor judeflene, institufliilor academice, bibliotecilor judeflene etc.
Seminar „Prezentarea ºi instruirea privind folosirea
CD“, 4 decembrie 1999, or. Chiºinãu
$ 6 057
Proiect „Transparenfla APL ºi relafliile de comunicare cu cetãflenii“, 31.05.1999 – 01.06.2000.
Lidia IONAª
ONG „Rusticum“
Proiectul ºi-a propus organizarea unui ºir de seminare care sã contribuie la transparenfla activitãflii APL
din comuna Costeºti ºi sã amelioreze relafliile dintre
APL ºi cetãfleni:
Seminar „Rolul autoritãflilor publice locale ºi a ONG
„Rusticum“ în dezvoltarea durabilã a comunitãflii“
29 octombrie 1999, com. Costeºti, judeflul Chiºinãu
Seminar „Privatizarea în zonele rurale – rezultate
ºi perspective“
23 noiembrie 1999, com. Costeºti
Instruire „Familiarizarea proprietarilor de pãmînt
cu modul de împrumut al banilor“
22 decembrie 1999, com. Coºteºti
$ 4 993
Proiect „Publicarea materialelor simpozionului
ºtiinflific „Statul de drept ºi administraflia publicã“,
27.10.99 – 01.12.99.
Iurie LEAªCO, Agenflia Naflionalã pentru Dezvoltare
Localã ºi Regionalã din Republica Moldova
Realizãri:
Publicarea materialelor simpozionului ºtiinflific
„Statul de drept ºi administraflia publicã“ 1000 exem-
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plare ce au fost donate Bibliotecii Naflionale, Fundafliei
Cãrflii, Academiei de Poliflie, Academiei de Administrare
Publicã, Facultãflii de drept a USM, Universitãflii de Stat
„Alecu Russo“, Parlamentului Republicii Moldova,
Preºedinfliei Republicii Moldova, Ministerului Justifliei,
Curflii Supreme de Justiflie, Curflii de Apel, Judecãtoriei
sectorului Ialoveni, Centrului pentru Drepturile Omului,
Centrului de Perfecflionare a Ministerului Justifliei, consiliilor judeflene Lãpuºna, Chiºinãu, Tighina, Orhei,
Asociafliei Tinerilor Juriºti, Centrului „Contact“, primãriilor localitãflilor Doroflcaia, Ialoveni, ªtefan Vodã,
Talmaz, Cioburciu, Cãuºeni, bibliotecilor USM, USUM,
ULIM.
$ 1 139
Proiect „Dezvoltarea social-economicã localã“,
31.05.1999 – 31.05.2000.
Tudor CÎªLARU, Asociaflia obºteascã „Terra“
Realizãri:
Seminar „Dezvoltarea socio-economicã a localitãflii“
19 august 1999, s. Chircãieºti
Seminar „Restructurarea agriculturii“
19 august 1999, s. Chircãieºti
Seminar „Administraflia publicã“
21 noiembrie 1999, s. Chircãieºti
Seminar „Publicul ºi legea“
3 decembrie 1999, s. Chircãieºti
Proiect în curs de realizare
$ 4 000
Proiect „Dezbaterea publicã a proiectului de lege
privind contenciosul administrativ“, 20.07.99 –
02.11.99
Iurie LEAªCO, Agenflia Naflionalã pentru Dezvoltare
Localã ºi Regionalã din Republica Moldova
Activitãfli realizate pe parcursul proiectului:
ªedinfle de lucru ale experflilor (patru sedinfle –
octombrie, noiembrie,decembrie 1999)
Proiectul de lege privind contenciosul administrativ
a fost aprobat în prima lecturã de cãtre Parlamentul
Republicii Moldova în februarie 2000.
$ 1 555
Proiect „Informarea cetãflenilor despre executarea
bugetelor locale“, 15.11.1999 – 15.03.2000.
Valeriu CUFLIC, AO „Prospect“
Realizãri:
O publicaflie în presa regionalã referitor la executarea bugetelor locale din 14 comune
Proiect în curs de realizare
$ 600 (alocare pentru anul 2000 $ 300)
Proiect „Organizarea simpozionului naflional practico-ºtiinflific „Rolul autoritãflilor publice locale în
garantarea drepturilor ºi libertãflilor constituflionale“,
17-18 decembrie 1999.

Ion CREANGÃ, Agenflia Naflionalã pentru Dezvoltare Localã ºi Regionalã din Republica Moldova
$ 2 869
Proiect „Transparenfla în activitatea APL“,
15.11.1999 – 15.05.2000. Nicolae GROSU, Primãria
satului Talmaz
Proiect în curs de realizare
$ 1 000
Proiect „Utilizarea tehnicii moderne de calcul în
activitatea APL din judeflul Chiºinãu“, 21.12.1999 –
28.11.2000.
Ivan MORARI, ONG „Centrul de dezvoltare regionalã „Terra“
Proiect în curs de realizare
$ 22 631(alocare integralã pentru anul 2000)
Cheltuieli administrative
$ 722

Susflinerea proiectelor inifliate în 1998:
„Managementul alegerilor locale“, 09.03.99 –
01.07.99. Mihai PEREBINOS, Asociaflia primarilor din
Republica Moldova
În cadrul proiectului au fost elaborate ºi editate 3
broºuri:
„Agenda electoralã `99“
„Cu gîndul la viitor“
„Alegerile locale“
„Dezvoltarea localã în satul Chircãieºti“, 09.03.99
– 01.07.99.Tudor CÂªLARU, Asociaflia obºteascã
„Terra“
Realizãri:
Seminar „Dezvoltarea localitãflii“
4 septembrie 1998, com. Chircãieºti
Seminar „Democraflia localã“
21 septembrie 1998, com. Chircãieºti
Fluturaºi informaflionali ecologici ºi economici
Buletin informativ „Noutãflile Chircãieºtilor“
„Crearea Centrului de consultanflã pentru administraflia publicã localã ºi regionalã din Republica
Moldova“, 11.03.99 – 01.09.99.
Artur LUNGU, AP Federaflia Puterilor Locale ºi Regionale din Republica Moldova
Realizãri:
Întrunire consultativã cu ONG
29 octombrie 1999, or. Chiºinãu
ªedinflã de lucru cu asociafliile primarilor din
Republica Moldova
23 noiembrie 1999, or. Chiºinãu
Seminar „Informarea secretarilor consiliilor
judeflene despre activitatea Federafliei Puterilor Locale ºi
Regionale din Republica Moldova“
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29 noiembrie 1999, or. Chiºinãu
Seminar „Prezentarea activitãflii federafliei ºi centrului de consultanflã“
7 decembrie 1999, or. Orhei
7 decembrie 1999, or. Soroca
7 decembrie 1999, or. Edinefl
Publicaflia „Buletin informativ al Centrului de consultanflã de pe lîngã FPRL“, 500 exemplare
„Elaborarea strategiilor de dezvoltare economicã
pentru Primãria Vadul-lui-Vodã“, 27.01.99 – 31.07.99
Roman CHIRCÃ, Centrul dezvoltãrii strategice
raionale a oraºului Vadul-lui-Vodã
Realizãri:
Seminar „Concesiunea în APL“
10 aprilie 1999, or. Vadul-lui-Vodã
Seminar „Tehnici de gestiune a finanflelor publice
locale“
24 aprilie 1999, or. Vadul-lui-Vodã
Seminar „Taxele ºi impozitele în APL“
17 aprilie 1999, or. Vadul-lui-Vodã
La inifliativa Asociafliei Primarilor din Republica Moldova a fost lansat un concurs de grant „Utilizarea tehnologiilor moderne în activitatea APL“, în urma cãruia s-au
acordat granturi egale pentru 11 primãrii ($ 22 440):
Valentina BUCIUMAª, Primãria comunei Zîmbreni,
judeflul Chiºinãu
Ion SUSANU, Primãria comunei Lebedenco, judeflul
Cahul
Emilia VIERU, Primãria satului Fundurii Vechi,
judeflul Bãlfli
Silvia fiURCAN, Primãria comunei Chiºcãreni, judeflul Bãlfli
Sergiu URÎTU, Primãria satului Ustia, judeflul
Chiºinãu
Galina ACRIª, Primãria comunei Geamãna, judeflul
Chiºinãu
Veaceslav POPOVICI, Primãria comunei Putineºti,
judeflul Soroca
Ion OBADÃ, Primãria or. Corneºti, judeflul Ungheni
Ilie BULAT, Primãria satului Molovata, judeflul
Chiºinãu
Valentina CANTEMIR, Primãria comunei Gribova,
judeflul Soroca
Mihai SAVIN, Primãria comunei Jora de Mijloc, judeflul Orhei
Proiect în curs de realizare
Instruirea primãriilor beneficiare din cadrul concursului de grant „Utilizarea tehnologiilor moderne în
activitatea APL“ „Lucrul cu computerul, poºta electronica ºi Internet“
22-27 noiembrie 1999, or. Chiºinãu
13-17 decembrie 1999, or. Chiºinãu

Proiectului a vizat oferirea posibilitãflii de a beneficia de o instruire calificatã în lucrul cu echipamentul
donat primãriilor sus-numite. Cu concursul formatorului Asociafliei „DNT“, Grigore VASILACHE au fost
instruifli 22 reprezentanfli ai acestor primãrii.
Proiect „Conectarea la Internet ºi deservirea
primãriilor beneficiare din cadrul concursului de grant
„Utilizarea tehnologiilor moderne în activitatea APL“,
22.12.1999 – 22.12.2000.
Dona ªCOLA, Asociaflia „DNT“
Proiect în curs de realizare
Proiect „Deservirea primãriilor beneficiare din
cadrul concursului de grant „Utilizarea tehnologiilor
moderne în activitatea APL“ în lucrul cu softul „Sistem
de informaflie cu vizualizare cartograficã pentru activitatea APL“, 22.12.1999 – 22.07.2000.
Gherman BEJENARU, ONG „Oikumena“
Proiect în curs de realizare
Cheltuieli administrative
Cheltuieli administrative

$ 12 191
$ 11 442

Participarea la întrunirea regionalã a coordonatorilor de programe APL, 23-30 august 1999, Krakovia,
Polonia.
Victoria ANTONIU, Arcadie BARBAROªIE, Steliana
NEDERA
$ 749
Cheltuieli administrative:
Cheltuieli program:
Total cheltuieli Program APL:

$ 12 191
$ 304 574
$ 316 765

PROGRAMUL DE
DREPT

Obiectivul prioritar al Programului de Drept este
acordarea de asistenflã în procesul creãrii statului de
drept ºi susflinerea reformei juridice, în general, prin
intermediul organizafliilor specializate ºi a ONG-urilor.
Domenii majore de activitate:
– asistenfla învãflãmîntului juridic la toate nivelurile
– elaborarea ºi implementarea proiectelor destinate
activitãflilor juridice profesionale ºi consolidãrii
independenflei justifliei
– reforma organelor de poliflie ºi promovarea idealurilor drepturilor omului în mediul ofiflerilor de
poliflie
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Educaflia juridicã este bazatã pe un curriculum ineficient generat de accesul limitat la multiplele modificãri în cadrul legislafliei naflionale, precum ºi de
colaborarea insuficientæ a institufliilor cu profil juridic
din Republica Moldova cu omologi europeni. Accesul
tardiv ºi limitat al studenflilor ºi profesorilor universitari la publicafliile recente în domeniul dreptului constituie un alt impediment al reformei învãflãmîntului
juridic.
Implicarea insuficientã a Ministerului Justifliei în
procesul de educaflie juridicã duce la discrepanfle ºi
lipsã de legãturã între învãflãmîntul juridic ºi practica
juridicã.
În ceea ce priveºte activitatea juridicã profesionalã,
sistemul de drept al Republicii Moldova se confruntã cu
probleme ca: frecvente schimbãri în legislaflie însoflite
de ambiguitãfli ºi, adesea, de lipsã de consistenflã; accesul limitat al ofiflerilor de poliflie, judecãtorilor, procurorilor la modificãrile operate în legislaflie, în special al
cadrelor din regiunile îndepãrtate de centru, datorat
reflelelor informaflionale depãºite (recalificarea sporadicæ a specialiºtilor, lipsa surselor financiare pentru
crearea unei baze juridice computerizate); corupflia în
mediul persoanelor care formeazã comunitatea juridicã
ca urmare a independenflei pur declarative a justifliei ºi
a deficitul bugetar ce creeazã un teren fertil pentru abaterile de la moralitate øi datorie; întrucît cetæflenii nu-ºi
cunosc drepturile, se înregistreazã cazuri frecvente de
încãlcare a unor drepturi elementare ale acestora.

Programul de susflinere a curriculum-ului
universitar
Pe parcursul anului 1999, prin intermediul programului au fost acordate granturi pentru proiecte destinate susflinerii reformei învãflãmîntului juridic. Astfel,
s-au atribuit granturi pentru elaborare de manuale,
publicare, elaborarea tezelor de doctorat.
De asemenea, au fost acordate granturi institufliilor
de învãflãmînt juridic în baza diverselor proiecte menite
sã contribuie la reforma curriculum-ui.

Granturi pentru publicare:
Manualul „Drept parlamentar“, cofinanflat de
ULIM. Autor: Victor POPA.
$ 867
Manualul „Psihologie judiciarã“. Autor: Svetlana
RUSNAC
$ 2 424
Granturi pentru elaborare de manuale:
„Diplomaflia preventivã ºi securitatea colectivã a
statelor“. Autor: Victoria ARHILIUC
$ 600
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„Drept bancar“. Autor: Victor BURAC
$ 600
Granturi pentru elaborarea tezelor de doctorat:
„Problemele teoriei ºi practicii ce flin de încheierea,
suspendarea ºi modificarea contractului individual de
muncã“, Nicolae ROMANDAª
$ 500
Alte activitãfli în cadrul programului:
Utilizarea bazei integrate de date a MAI în procesul
de învãflãmînt
Colegiul de Poliflie „Dimitrie Cantemir“
$ 10 526
ULIM, Olimpiada Interuniversitarã de Drept.
Ediflia a III-a: Constituflia Republicii Moldova – 5
ani de la adoptare
$ 532.49
Suport financiar pentru participare la cea de-a IX-a
Sesiune Internaflionalã în domeniul Drepturilor Omului,
29 noiembrie – 2 decembrie 1999, Moscova, Rusia.
Beneficiar Marcela JALBÃ
$ 370.47
Suport financiar pentru participare la Conferinfla
Internaflionalã
„Justice&Banking
and
Financial
Institutions Fighting Criminal Activities“, 9-10 decembrie 1999, Geneva, Elveflia. Beneficiar Xenofont
ULIANOVSCHI
$ 1 322.75
Administrarea programului:
Total:

$ 415.26
$ 18 157.97

Biblioteca Juridicã
În cadrul programului „Biblioteca juridicã“ s-au
fãcut donaflii de literaturã juridicã cãtre USM, ULIM,
ASEM, AAPM, AP, UCCM, USB, USUM, UCM, precum ºi
colegiilor unde studierea dreptului este prioritarã:
Colegiul Republican de Informaticã ºi Drept, Colegiul
Naflional de Comerfl, Colegiul de Economie ºi Drept,
Colegiul de Poliflie etc.
Programul a avut drept obiectiv sã punã la dispoziflia studenflilor cele mai recente publicaflii juridice,
lucrãri scrise atît de autori naflionali, cît ºi strãini. S-a
încercat a se procura un numãr maxim posibil de titluri
recomandate de specialiºti. S-a dovedit cã numãrul specialiºtilor autohtoni, autori de manuale competitive în
domeniul dreptului, este în continuã creºtere ºi procurarea acestora este un mijloc adecvat ºi eficient pentru
a populariza cunoºtinflele ºi practica specialiºtilor
naflionali în mediul studenflesc.
Astfel, în cadrul programului au fost procurate ºi
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donate urmãtoarele lucrãri:
„Prevenirea infracfliunilor savîrºite de minori“ (200
ex.). Autor: Mihai BÎRGÃU
$ 200
„Dreptul comerflului internaflional“ (300 ex.).
Autori: Alexandru ROTARI, Oleg ALEXA, Aurel BÃIEªU
$ 894.14
„Dreptul comertului international“ (350 ex.). Autor: Lilia GRIBINCEA
$ 1 491.18
„Diplomaflia preventivã ºi securitatea colectivã a
statelor“ (150 ex.). Autor: Victoria ARHILIUC
$ 257.93
„Elemente de criminologie“, „Criminalitatea recidiviºtilor“, „Criminalitatea profesionalã“, „Terorismul –
crimã internaflionalã“, „Principalele ºcoli ºi curente de
drept în gîndirea juridicã“.
Furnizor: Asociaflia Tinerilor Juriºti Cercetãtori
$ 438.43
„Societatea anarhicã“ (autor: Hedley Bull), „Suveranitatea“ (autor: F. H. Hinsley), „Eseuri despre practica ºi
teoria relafliilor internaflionale“ (autor: Stanley Hoffmann)
Furnizor: Editura ªTIINfiA
$ 2 038.71
„Drepturile la modul serios“ (autor: R. Dworkin),
„Politica de putere“ (autor: Martin Wight)
Furnizor: Editura ARC
$ 1 108.77
„Democraflii: modele majoritare ºi consensuale de
guvernare“ (autor: A. Lijphart), „Conceptul de drept“
(autor: H. L. A. Hart)
Furnizor: SIGMA IG
$ 1 190.93
Literaturã juridicã din România pentru facultãflile
de drept ale institufliilor de învãflãmînt superior
(40 de seturi a cîte 57 titluri)

Total:

$ 14 277.66
$ 21 897.75

Competifliile Moot Courts
Courts sînt niøte competiflii internaflionale de dezbateri judiciare. Conform regulamentului, studenflilor li
se acordã o perioadã de pregãtire de 6 luni pentru
depunerea unui dosar (apr. 50 pagini), în care sînt

expuse argumente asupra cazului propus spre soluflionare. Metoda presupune o perioadã îndelungatã de
pregãtire ºi cercetare, utilizînd diverse baze de date
juridice naflionale ºi strãine. Minuturile sînt rescrise ºi
reexaminate, variantele fiind studiate minuflios de cãtre
preparatorul echipei, precum ºi de cãtre alfli specialiºti
în domeniu.
În 1999 programul a suportat integral cheltuielile
necesare pentru participarea a 4 echipe la 4 dintre cele
mai prestigioase competiflii:
Concursul European în domeniul Drepturilor
Omului „Rene CASSIN“, 28 martie – 4 aprilie 1999,
Strasbourg, Franfla
Echipa: Emil DEDIU, Oxana AGACHI, Otilia BOLOGAN
Preparator: Mihai BURUIANÆ
$ 2 804.23
Concursul Internaflional de dezbateri judiciare „Philip C. Jessup“, 29 martie – 4 aprilie 1999, Washington
DC, SUA
Echipa: Natalia CÃTRINESCU, Svetlana NOVAC,
Aliona BELENICAIA, Oleg ERMURATII
Preparator: Irina GUfiU
$ 8 337.16
Concursul Internaflional de dezbateri judiciare
„TELDERS“, 22-24 aprilie 1999, Haga, Olanda
Echipa: Otilia BOLOGAN, Angelina ZAPOROJAN,
Alexandrina ROMAN, Irina VERHOVEfiCHI
Antrenor: Veaceslav BALAN
$ 4 244.22
Concursul Internaflional de dezbateri judiciare „Willem C. Vis“, 25 martie – 2 aprilie 1999, Viena, Austria.
Echipa: Ala BUJAC, Alexandru ZGARDAN, Pavel
MUSTEAfiÃ, Cristina SCUTELNIC
Preparator: Marina FOLTEA
$ 6 152.57
Total:

$ 21 538.18

Clinica juridicã
Clinica Juridicã a fost creatã la 14 septembrie 1998
ca rezultat al colaborãrii dintre Programul de Drept al
FSM, COLPI ºi Facultatea de Drept, USM.
În cadrul clinicii, studenfli ai facultãflii de drept
USM, cu suportul lectorilor-tutori, desfãºoarã urmãtoarele activitãfli: consultaflii juridice, întocmire de acte
procedurale, reprezentarea clienflilor în instanfle de
judecatã.
În primul semestru al anului de studii 1999-2000
în activitatea Clinicii Juridice au fost încadrafli 107 studenfli ai facultãflilor de drept a Universitãflii de Stat din
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Moldova ºi ai Academiei de Drept, precum ºi 15 tutori,
profesori la institufliile de învãflãmînt superior menflionate mai sus.
În aceeaºi perioadã Clinica Juridicã a acordat asistenflã juridicã la 157 de reprezentanfli ai pãturilor defavorizate, cetãfleni ai Republicii Moldova pe urmãtoarele
categorii de servicii:
Consultaflii juridice – 83 de persoane;
Întocmire de acte procedurale ºi consultaflii juridice
– 51 de persoane;
Reprezentarea în instanflã – 23 de persoane, dintre
care în 7 cazuri s-a pronunflat o hotãrîre în favoarea
clientului Clinicii Juridice.
În acest interval de timp Grupul de Coordonare a
activitãflii s-a întrunit de 16 ori.
În perioada 15-17 octombrie 1999 la Chiºinãu a
avut loc prima întrunire subregionalã a realizatorilor
proiectelor clinicilor juridice din Republica Moldova ºi
România. Aceastã reuniune s-a desfãºurat sub genericul „Supravegherea activitãflii clinice a studenflilor de
cãtre tutori – modalitãfli de realizare ºi îmbunãtãflire“.
Din luna octombrie 1999 a fost relansat ciclul sãptãmînal de emisiuni radiofonice emise de postul
naflional de radio „Luceafãrul“ ºi susflinute de membrii
Clinicii Juridice.
S-au organizat 3 mese rotunde, în cadrul cãrora sau discutat problemele apãrute în cadrul acordãrii asistenflei juridice clienflilor clinicii în cazurile civile cu un
grad sporit de dificultate. De asemenea, s-au simulat
douã cazuri în care studenflii au obflinut cîºtig de cauzã
pentru clienflii lor.
Doi studenfli – membri ai Clinicii Juridice – au fost
invitafli sã participe la lucrãrile seminarelor dedicate
activitãflii în clinicæ, ce s-au desfãflurat la SanktPetersburg ºi Moscova.
În ceea ce priveºte sporirea gradului pregãtirii profesionale a studenflilor este suficient sã se menflioneze
cã numai în condifliile oferite de Clinica Juridicã ei au
avut posibilitatea sã acorde „pe viu“ asistenflã juridicã
clientului, cea mai spectaculoasã fiind, bineînfleles,
reprezentarea în instanflã. Studenflii au reuºit sã-ºi cultive deprinderi de lucru cu clientul, astfel avînd satisfacflia de a efectua o activitate utilã societãflii. Studenflii
s-au familiarizat cu institufliile legale, cu structurile sistemului juridic ºi cu procedura în instanflã, implicînduse în activitatea acestora. De asemenea, ei au însuøit
normele eticii profesionale, în special cea privind pãstrarea confidenflialitãflii în cauza clientului.
Este necesar a se menfliona cã, prin efortul susflinut
al tutorilor ºi studenflilor, s-a putut materializa introducerea în programa de studii a Facultãflii de Drept a
USM (cu statut facultativ), a cursului de învãflãmînt
clinic, pentru care studenflii au fost notafli la sfîrºitul
primului semestru în baza raportului de activitate, a
aprecierii tutorelui ºi a evaluãrii activitãflii studentului
fãcute de cãtre membrii Grupului de Coordonare a activitãflii Clinicii Juridice.
$ 30 000
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Limba englezã pentru juriºti
Reforma juridicã, în special, ºi crearea statului de
drept, în general, presupune ajustarea legislafliei la
standarde moderne internaflionale. În acest sens, contactul între specialiºtii autohtoni ºi cei internaflionali
este nu doar inevitabil, ci ºi absolut necesar. Cunoaºterea limbilor de circulaflie internaflionalã de cãtre specialiºti naflionali împuternicifli sã susflinã reforma
juridicã, precum ºi de cãtre profesori ºi studenfli ai facultãflilor de drept este o condiflie-cheie pentru examinarea, analiza ºi utilizarea actelor juridice ºi a
jurisprudenflei internaflionale în vederea înlesnirii reformei juridice. În acest sens, în anul 1999, Programul de
Drept al FSM a susflinut financiar elaborarea unui curs
specializat de terminologie juridicã, precum ºi instruirea a 16 juriºti în baza acestui curs. De asemenea, au
fost acordate un ºir de granturi individuale, în bazã de
concurs, unui grup de studenfli ºi licenfliafli în drept pentru îmbunãtãflirea cunoºtinflelor de limbã englezã, nivel
avansat.
În cadrul aceleiaºi ºcoli de limbi moderne, Pro
Didactica, urmeazã sã fie instruifli un grup de 15 colaboratori ai instanflelor judiciare ºi ai Procuraturii,
începînd cu nivelul 1.
Curs specializat de limbã englezã pentru juriºti, 16
persoane
$ 4 121
Curs general de limbã englezã pentru licenfliafli ºi
studenfli, 19 persoane
$ 3 170
Curs general de limbæ englezã pentru judecãtori ºi
procurori, 15 persoane
$ 7 672.50
Total:

$ 14 963.50

Programul de traduceri ºi comentarii
Programul de traduceri a textelor juridice strãine ºi
elaborarea de comentarii la acte normative naflionale a
fost lansat în 1998 ºi continuat în anul 1999.
Juriºtii se confruntã cu situaflii problematice create
de legislaflia schimbãtoare ºi controversatã, situaflii caracteristice flãrilor în tranziflie, unde aceleaºi chestiuni
juridice sînt reglementate diferit prin legi diferite, creînd
dificultãfli în aplicare ºi dînd naºtere unor interpretãri
contradictorii. Astfel, scopul programului a fost de a-i
motiva pe specialiºtii în drept sã se pronunfle asupra
valorii, competitivitãflii ºi aplicativitãflii unor asemenea
acte normative discutabile. Prioritate (nerestrictivã) s-a
acordat legislafliei ce vizeazæ sectorul neguvernamental
ºi necomercial. Rezultatele comentariilor au fost materializate în publicaflii care, fiind puse ulterior la dis-
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poziflia instanflelor de judecatã, organelor procuraturii,
institufliilor de învãflãmînt juridic, ministerelor, asiguræ
aplicarea corectã ºi uniformã a textelor de legi de cãtre
instanfle abilitate.
În cadrul programului au fost acordate urmãtoarele
granturi:
Comentariu la Legea cu privire la societãflile pe
acfliuni
Sergiu MÃMÃLIGÃ
$ 300
Comentariu la Legea cu privire la contractul colectiv de muncã
Tudor CAPªA
$ 500
Comentariu la Legea cu privire la organizarea
administrativ-teritorialã
Ion CREANGÃ / Oleg UfiICÃ
$ 500
Comentariu la Legea vînzãrii de mãrfuri
Lilia GRIBINCEA

$ 500

Administraflia publicã localã în Republica Moldova
Comentarii legislative
Autori:
Victor POPA
$ 1 500
Tatiana MANOLE
$ 1 000
Ion MIHÃILUfiÃ
$ 1 000
Publicarea comentariului „Administraflia publicã
localã în Republica Moldova. Comentarii legislative“
$ 1 756
Publicarea Ghidului tratatelor în materie civilã, de
familie ºi penalã dintre Republica Moldova, Ucraina,
Letonia ºi Rusia
Autori: Vitalie NAGACEVSCHI, Galina BOSTAN,
Oleg LUPAN
$ 924
Publicarea comentariului la Legea cu privire la
drepturile de autor ºi drepturile conexe
Autor: Sergiu MÃMÃLIGÃ
$ 1 560
Traducerea, completarea ºi publicarea lucrãrii
„Drept comunitar“
Autor: Alan Tathman
$ 15 036
Total: $ 24 576

Programul de elaborare a noilor texte de
legi

notat cæ, apariflia unor acte normative adecvate duce în
mod inevitabil la reducerea numãrului de decizii greºite
ale instanflelor de judecatã. În urma ratificãrii Convenfliei Europene a Drepturilor Omului, Guvernul Republicii Moldova a elaborat un program ce vizeazã
modificarea a 22 de acte normative inclusiv ºi Constituflia. Actele normative ce urmeazã a fi ajustate la
parametrii legislafliei internaflionale includ Codul Penal,
Codul de Procedurã Penalã, Codul Familiei, Codul Muncii, Codul cu privire la Contravenfliile Administrative,
Codul Execuflional Penal etc.
În cadrul programului au fost acordate urmãtoarele
granturi:
Expertiza proiectului Codului Penal al Republicii
Moldova
Autori:
Gheorghe ULIANOVSCHI
$ 600
Xenofont ULIANOVSCHI
$ 600
Sergiu BRÂNZÃ
$ 600
Ion fiURCANU
$ 600
Nicolae TIMOFTI
$ 600
Alexandru TÃNASE
$ 600
Raisa BOTEZATU
$ 600
Expertiza proiectului Codului Muncii al Republicii
Moldova
Autori:
Nicolae SADOVEI
$ 400
Elena MOCANU
$ 400
Elena BELEI
$ 400
Oleg UfiICÃ
$ 400
Expertiza proiectului Codului cu privire la Contravenfliile administrative:
Autori:
Ion CREANGÃ
$ 400
Valeriu ZUBCO
$ 400
Viorel RUSU
$ 400
Corneliu GURIN
$ 400
Doina GANEA
$ 400
Elaborarea ºi promovarea cadrului legal privind
cooperaflia agricolã în Republica Moldova
Centrul pentru Dezvoltare Ruralã
$ 12 000
Reeditarea cãrflii „Accesul la Justiflie“
Autori: Gheorghe AMIHÃLÃCHIOAE, Ion CASIAN,
Constantin TÃNÃSE, Dragoº BLÃNARU
$ 1 772
Publicarea proiectului Codului Penal
$ 900

Scopul programului este facilitarea adoptãrii unui
numãr mare de modificãri la legislaflie în concordanflã
cu cerinflele tratatelor multilaterale ºi bilaterale semnate
ºi ratificate în ultimii ani de Republica Moldova. De

Reeditarea jurisprudenflei Curflii de Apel, 3000 ex.
$ 2 589
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Alte activitãfli în cadrul programului:
Suport financiar pentru efectuarea vizitei de lucru
la Curtea Supremã de Justiflie din Lituania
Valeria ªTERBEfi
$ 540
Vasile PASCARI
$ 540
Suport financiar pentru participarea la Congresul
Mondial în Drept Procesual Civil „Dreptul în pragul
noului mileniu“, 23-28 august 1999, Viena, Austria.
Beneficiar Alexandru COJUHARI
$ 1 429
Suport financiar pentru organizarea Congresului
avocaflilor din Republica Moldova
Prezidiul Colegiului Avocaflilor din Republica Moldova
$ 2 100
Total:

$ 29 670

Programul de reformã a polifliei
Programul vizeazæ acordarea de asistenflã în procesul de reformã a polifliei, precum øi descentralizarea
acestei instituflii.
Perfecflionarea cunoºtinflelor profesionale ale angajaflilor Ministerului de Interne ºi educarea ofiflerilor de
poliflie în spiritul respectãrii drepturilor omului.
Granturi acordate:
Perfecflionarea cadrelor din sistemul Ministerului de
Interne al Republicii Moldova
Asociaflia Tinerilor Juriºti Cercetãtori/ Academia de
Poliflie „ªtefan cel Mare“
$ 38 000
Alte activitãfli în cadrul programului
Suport financiar pentru efectuarea unui stagiu la
Jandarmeria din Paris
Dumitru BALTAGA
$ 429
Administrarea programului:
Total:

$ 679
$ 39 108

Combaterea corupfliei
Perioada de tranziflie este însoflitã de convulsii ale
crizei economice øi implicit de lipsa încrederii populafliei
în viitor. Pe acest fundal fenomenul corupfliei gãseºte
condiflii favorabile de dezvoltare. E necesar sæ se conøtientizeze faptul cæ, reforma juridicã în perioada de
tranziflie nu incumbæ Guvernului, ci e un proces în care
fiecare membru al societæflii este implicat personal.
Fiecare cetãflean trebuie sã realizeze cã reforma nu va
avea sorfli de izbîndæ atît timp cît populaflia acceptã
corupflia ca o normã a conviefluirii sociale.
Obiectivele majore ale programului sînt sensibi-

lizarea populafliei vizavi de pericolul corupfliei pentru
societate ºi pentru fiecare individ în parte, stimularea
mass-media în vederea mobilizærii atenfliei acesteia
asupra fenomenului, crearea unui disconfort social
pentru oficialitãflile corupte.
În anul 1999, programul a anunflat un concurs deschis pentru efectuarea cercetãrilor asupra fenomenului
corupfliei nu numai din punct de vedere juridic, ci ºi social, istoric, economic etc., programul fiind finalizat cu
publicarea ºi difuzarea largã a rezultatelor cercetãrilor.
În cadrul programului au fost atribuite urmãtoarele
granturi:
Concursul pentru lucrãri de cercetare a fenomenului corupfliei în Republica Moldova
Cîºtigãtorii primei etape (granturi a cîte $ 300)
Andrei fiURCANU, Valentin ARAPU, Lilia CARASCIUC, Vitalie PÂRLOG, Marian JALENCU, Sergiu
MUSTEAfiÃ, Marcela DILION, Lilian NEGURÃ, Vasile
GURIN, Valeriu PASCARU, Victor SURUCEANU, Efim
CERTAN, Andrei RUSU, Ion CÃPÃfiÂNÃ, Ion GUMENÎI,
Aneta GROSU, Sergiu ILIE.
$ 5 100
Cîºtigãtorii etapei a II-a:
Andrei RUSU – $ 600, Lilian NEGURÃ – $ 300,
Marian JALENCU – $ 600, Ion GUMENII – $ 600, Vasile
GURIN –$ 600, Valeriu PASCARU – $ 500, Marcela
STRECHIE – $ 200, Sergiu ILIE – $ 600, Lilia CARASCIUC – $ 600.
Total granturi:
$ 4 600
Autorii culegerii de lucrãri vor fi urmãtorii: Andrei
RUSU, Marian JALENCU, Ion GUMENII, Vasile GURIN,
Valeriu PASCARU, Sergiu ILIE, Lilia CARASCIUC, Lilian
NEGURÃ.
Experfli ºi coordonatori de ediflie:
Constantin MARIN, Igor DOLEA, Victor POPA,
Corneliu POPOVICI ($ 500/persoanã)
$ 2 000
Publicarea lucrãrii
$ 7 084
Cheltuieli de administrare a programului (mese
rotunde, multiplicare, lansare)
$ 1 000
Alte activitãfli în cadrul programului
Editarea materialelor Confernflei
„Crima organizatã ºi economia subteranæ“, 26
februarie 1999
$ 1 980
Suport financiar pentru participare la Seminarul
„Crima organizatã ºi corupflia“, 23-27 februarie 1999,
Washington. Beneficiar Nicolae ANDRONIC
$ 880
Suport financiar pentru participare la Seminarul
„Crima organizatã ºi corupflia“, 23-27 februarie 1999,
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Washington. Beneficaiar Victor CATAN
$ 880
Administrarea programului:
Buget total:

$ 1 085
$ 24 609

Concepte de bazã asupra ªtiinflei Dreptului ( Basic Concept Series )
Programul a fost lansat în 1998, prin traducerea ºi
comentarea Conceptelor de bazã asupra dreptului penal
(autor George P. Fletcher) ºi asupra dreptului de proprietate (autor Ugo Matei).
În anul 1999, din inifliativa COLPI, prin intermediul
programului au fost procurate drepturile de autor pentru traducerea ºi publicarea a 1000 de exemplare ale lucrãrii „Arbitrajul comercial internaflional“. Autori: Mark
Hulleatt-James ºi Nicholas Gould. Apariflia acestei
lucrãri în Republica Moldova urmeazã sã completeze
vidul teoretic în domeniul arbitrajului comercial internaflional.
Procurarea drepturilor de autor pentru traducerea
ºi publicarea lucrãrii
„Arbitrajul Comercial Internaflional“
$ 540
Traducerea ºi editarea lucrãrii „Arbitrajul Comercial
Internaflional“
Autori: Mark Huleatt-James ºi Nicolas Gould
$ 4 500
Total:

$ 5 040

Centrul de perfecflionare a cadrelor din
sistemul Ministerului Justifliei ºi al Procuraturii
1999 este al doilea an de finanflare a Centrului de
Perfecflionare a Cadrelor Justifliei. Scopul principal al
acestei instituflii este instruirea profesionalã a judecãtorilor din Republica Moldova ºi promovarea independenflei justifliei. În cadrul respectivului centru se
efectueazã, de asemenea, instruirea procurorilor ºi
avocaflilor. De la iniflierea anului academic 1999 ºi pînã
în prezent, în cadrul centrului de perfecflionare s-au
desfaºurat urmãtoarele seminare:
În perioada iulie – august au fost organizate 3
seminare regionale în colaborare cu ICNUR la Soroca,
Ungheni ºi Comrat, destinate judecãtorilor, procurorilor
ºi avocaflilor (Tematica „Statutul refugiaflilor“). Acelaºi
seminar a fost organizat ºi la Chiºinãu în incinta
Centrului.
Lectori:
Ian SICUTA, judecætor din Cehia
Macheta SHEDOVA, reprezentant ICNUR, Slovacia

În luna septembrie au fost organizate 2 seminare
pentru avocafli cu tematica „Tranzacfliile internaflionale“. Expert: prof. univ. Edde MURFEY.
În octombrie trecut a demarat ciclul de 10 seminare
cu urmãtoarele tematici: asistenfla juridicã internaflionalã în materie civilã, asistenfla juridicã în materie
penalã, libertatea fizicã.
În noiembrie 1999 au fost organizate 2 seminare
cu tematica: carta socialã ºi drepturile femeilor, protecflia internaflionalã a drepturilor refugiaflilor.
În luna decembrie au fost organizate seminare cu
tematica: metodologia ºi noile forme de predare în
institufliile de perfecflionare a magistraflilor.
$ 70 000
Cheltuieli administrative:
Cheltuieli în program:
Total cheltuieli:

$ 8 837
$ 322 263
$ 331 100

PROGRAMUL NOI ØI
LEGEA

In cursul anului 1999 SIEDO, ONG-ul care implementeazã proiectul Noi ºi Legea (SL), a desfãºurat
urmãtoarele activitãfli în cadrul programului:
– instruirea echipei SIEDO ºi a profesorilor-autori
prin intermediul unor seminarii (desfãºurate în Moldova ºi în strãinãtate) ºi vizite de lucru în cadrul programelor SL din alte flãri
– elaborarea curriculum-ului, manualelor (clasele
X, XI ºi XII) pentru elevi ºi a ghidului pentru profesor
– editarea lor (curriculum – 1500 exemplare, manualele – 250, 300 respectiv 200 de exemplare în
funcflie de numærul elevilor implicafli în experiment)
– negocierea statutului disciplinei Noi ºi Legea cu
oficialitãflile din domeniul educafliei (Ministerul
Educafliei ºi ªtiinflei a aprobat-o cu titlu experimental în
anul ºcolar 1999 - 2000 ºi a introdus-o în planul cadru
de învãflãmînt începînd din septembrie 2000)
– instruirea profesorilor-pilofli (a celor care urmau
sã predea noua disciplinã, a directorilor ºcolilor-pilot ºi
a unui profesor din fiecare ºcoalã-pilot care urma sã-l
susflinã pe pilot în procesul de testare)
– pilotarea disciplinei în 4 licee din flarã (ªtefan
Vodã, Grozeºti, Criuleni ºi Chiºinãu)
– instruirea formatorilor care vor face posibilã
predarea disciplinei la nivel naflional (14 profesori din
care unii vor putea preda Noi ºi Legea în anul al doilea
de pilotare)
– pregãtirea unora dintre studenflii de la facultatea
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de pedagogie în vederea implementãrii disciplinei Noi ºi
Legea ca materie obligatorie în clasele X -XII
Total cheltuieli:

$ 46 036

PROGRAMUL FEMEI

În cel de-al doilea an ansamblul activitãflilor realizate în cadrul Programului Femei (program inifliat în
1998) au avut scopul de a promova încontinuu drepturile femeilor, în vederea obflinerii unui statut social,
economic ºi politic al femeii egal cu cel al bãrbatului.
Astfel, toate activitaflile, întreg programul a fost o continuitate fireascã a inifliativelor din 1998 (evident, flinînd
cont de specificul autohton), dar am implementat ºi
programe noi, cum ar fi „Introducerea în curriculumul
universitar a studiului genurilor“ (Universitatea de Stat
ºi Universitatea Pedagogicã); crearea ºi susflinerea unui
Club pentru adolescente; realizarea unui proiect pentru
femeile din pãturile vulnerabile în comuna Vãsieni,
judeflul Chiºinãu (proiect realizat de Uniunea Meºterilor
Populari). În linii mari, au fost susflinute programele
care, inifliate anterior, au avut un efect pozitiv în societate: cele pentru fortificarea sãnãtãflii femeii, de combatere a violenflei împotriva femeilor, de eradicare a
traficului cu femei ºi copii; susflinerea programelor pentru femeile-ziariste, care abordeazã problemele cu care
se confruntã femeile în perioada de tranziflie; sporirea
rolului ONG-urilor de femei în rezolvarea problemelor
sociale, economice; dezvoltarea programelor strategice
privind abordarea integratã a egalitaflii genurilor, promovarea si perfecflionarea modelelor noi de relaflii
umane; crearea de posibilitãfli pentru participarea femeilor din Republica Moldova la inifliative internaflionale.

Fortificarea sãnãtãflii femeii
Scopul programului: programul a fost destinat
Organizafliilor Neguvernamentale active pe problemele
femeilor, avînd ca domeniu prioritar de activitate revigorarea sãnãtãflii femeilor. Obiectivul major al Programului constã în susflinerea proiectelor de combatere
a cancerului mamar, maladie care în ultimii ani a afectat un numær mare de femei între 40-45 de ani;
lansarea programelor în vederea prevenirii, diagnosticãrii ºi tratãrii cancerului, precum ºi a programelor de
instruire a femeilor în scopul cultiværii unei atitudini
civilizate faflã de propria sãnãtate.

Proiecte realizate
Depistarea activã a tumorilor precanceroase ºi a
tumorilor maligne la femei
Scopul proiectului: organizarea ºi aplicarea screening-ului clinico-instrumental pentru diagnosticarea precoce a cancerului organelor reproductive: glanda
mamaræ, colul uterin, endometrul, precum ºi a tumorilor maligne cu alte localizæri: pielea, glanda tiroidæ.
Au fost supuse testãrii 1300 femei din comunele Rezeni
ºi Cegîrleni. Programul a fost realizat de ONG Asociaflia
Mamologilor. Director de proiect Nadejda GODOROJA.
$ 7 340

Sporirea rolului ONG-urilor active pe problemele femeilor în soluflionarea problemelor
cu care se confruntã societatea în perioada
tranzifliei (competiflie deschisã).
Competiflie deschisã pentru Organizafliile Neguvernamentale active pe problemele femeilor care au ca
domeniu prioritar de activitate eradicarea violenflei
manifestate împotriva femeilor; combaterea traficului
cu fiinfle umane; fortificarea sãnãtãflii femeii, femeile ºi
mass-media; susflinerea inifliativelor informaflionale;
studiul genurilor.
Proiecte realizate
Stagiu la Centrul de Cercetãri Stiinflifice în domeniul oncologiei al Academiei de ªtiinfle Medicale din
Rusia (Moscova). Tema pentru cercetare: „Depistarea
receptorilor hormonilor steroizi“; 17-29 mai, 1999.
Beneficiar Natalia DOICOV.
$ 422
Stagiu la Institutul Oncologic din Kiev. Beneficiar
Veronica TUREfiCAIA, medic radiolog. Tema pentru
cercetare: „Metode noi de radioterapie la bolnavele de
cancer mamar“; 22 martie- 4 aprilie, 1999.
$ 280
Dialog: factori de decizie – ONG-uri active pe problemele femeilor; masã rotunda, Chiºinau, Centrul Naflional de Studii ºi Documentare pentru Problemele
Femeii.
$ 700
Grant pentru procurare de echipament în vederea
organizãrii, în noiembrie 2000, a Conferinflei Internaflionale în problema traficului cu femei în flãrile riverane
Mãrii Negre. Director de proiect Lucia OLÃRESCU,
Consiliul Naflional al Femeilor.
$ 2 928
Condiflia mamelor singure într-un stat de drept;
seminar de instruire pentru mamele singure din comuna Zaim, judeflul Cãuºeni. Director de proiect Larisa
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UNGUREANU, ONG „Milena SM“.
$ 200
Grant pentru conectare la Internet; ONG „Femeia
Azi“. Lider Liuba URÎTU.
$ 85
Grant pentru conectare la Internet; Asociaflia Femeilor cu Diplomã Universitarã. Lider Silvia CHETRARU.
$ 85
Grant pentru conectare la Internet; Consiliul
Naflional al Femeilor. Lider Ala MÂNDÂCANU.
$ 85
Grant pentru conectare la Internet; Centrul Naflional de Studii ºi Informare pentru Problemele Femeii.
Director de proiect Galina PRECUP.
$ 85
Seminare de instruire în domeniul legislafliei pentru
femeile din comuna Pleºeni, judeflul Cahul. Director de
proiect Eleonora STARCIUC, ONG „Femeia Terrei“.
$ 500
Sã flinem calea spre izvoare; activitãfli de instruire
ºi practicare a meºteºugurilor artistice pentru femeile
din categoriile socialmente vulnerabile; termenul de
realizare 1999 – 2000, comuna Vãsieni, judeflul Chiºinau. Director de proiect Ion BÃLTEANU, Uniunea
Meºterilor Populari.
$ 5 300
În obiectiv, persoanele de vîrsta a treia – seminar
de instruire în Drochia ºi Rîbnifla. Director de proiect
Ana BOLOCANU, ONG „Atena“.
$ 490
Santa Claus în halate albe; caravana de Crãciun în
vizitã la copiii de la ªcoala-internat pentru copii cu
handicap mental, 23 decembrie 1999, comuna Grinæufli, judeflul Edinefl. Experflii Programului Femei.
$ 1 000
Suport financiar pentru participare la festivalulsimpozion „Femeile compozitoare în muzica sacrã si
laicã“, 6 – 12 septembrie 1999, Roma, Italia. Beneficiar
Victoria TKACENKO.
$ 200

sibilizarea factorilor de decizie ºi a opiniei publice prin
intermediul mass-media asupra proporfliilor pe care le-a
atins acest flagel social.
Proiecte realizate:
Eradicarea traficului cu femei; trei seminare de
instruire pentru adolescentele din localitæflile Vadul-luiVodã, Cantemir, Cãinari. ONG „Inifliativa Civicã“.
Director de proiect Irina MARTÎNIUC. Proiect cofinanflat
de USID.
$ 500

Abordarea integratã a egalitãflii genurilor
(Gender Studies)
Scopul proiectului: susflinerea ºi promovarea
mecanismelor de cercetare a egalitaflii între bãrbafli ºi
femei; elaborarea concepfliei de abordare integratã a
egalitãflii genurilor sub toate aspectele
Proiecte realizate:
Gen ºi Educaflie. Programã analiticã experimentalã;
anul de studii 1999 – 2000, Universitatea de Stat din
Moldova. Director de proiect Valentina BODRUG, profesor universitar.
$ 2 500
Gen øi Culturæ. Programã analiticã experimentalã;
anul de studii 1999 – 2000, Universitatea Pedagogicã
de Stat „Ion Creangæ“. Director de proiect Maia
MORÃRESCU, profesor universitar.
$ 2 500
Femeia ºi Literatura. Cursuri speciale de teorie ºi
istorie a literaturii, de analizã ºi criticã a textului literar
cu genericul: „Modelele femeii ºi tipurile de relaflii
prezentate în literatura din antichitate pînã în zilele
noastre“; anul de studii 1999 – 2000, Universitatea
Pedagogicã de Stat „Ion Creangæ“. Director de proiect
Alexandru BURLACU, doctor în filologie.
$ 2 000
Crearea Clubului pentru adolescente „Eva“; organizarea a opt seminare de instruire cu subiectul „Eradicarea traficului cu fiinfle umane“ la nivel judeflean;
familiarizarea adolescentelor cu tehnicile de profilaxie a
fenomenului; cultivarea ºi antrenarea simflului de
autoapãrare; Centrul de Dezvoltare a Tineretului. Director de proiect Margareta DUªCEAC.
$ 2 495

Combaterea traficului cu fiinfle umane
Scopul: eradicarea traficului cu fiinfle umane prin
susflinerea unor activitafli de informare ºi instruire în
scop de apãrare ºi protejare a victimelor traficului;
instruirea pærinflilor în scop de protejare a copiilor; sen-

„Femeia într-o lume modelatã de bãrbafli“; seminartrening pentru liderii ONG-urilor active pe problemele
femeilor; 11-13 decembrie 1999; moderator Virginia
KALINAUSKIENE, specialist principal la Centrul Psihologic din Vilnius. Director de proiect Igor FONARI,
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Institutul de Proiecte ºi Tehnologii Umaniste „Noosfera“.
$ 1 500
Suport financiar pentru participare la conferinfla
ºtiinflificã „Relafliile gender in Rusia: istorie, contemporaneitate, viitor“, 17-21 mai 1999, Ivanovo. Beneficiar
Galina PRECUP.
$ 271
Suport financiar pentru participare la conferinfla
ºtiinflificã, „Relafliile gender in Rusia: istorie, contemporaneitate, viitor“, 17-21 mai 1999, Ivanovo. Beneficiar
Maia MORÃRESCU.
$ 271
Suport financiar pentru participare la ªcoala de
varã „Investigaflii de gen ºi teoriile feministe: dialog
între Est ºi Vest“; 12 septembrie – 3 octombrie 1999,
Foros, Crimeea. Beneficiar Victoria MELNIC, profesor
universitar, Universitatea de Stat a Artelor.
$ 100
Suport financiar pentru participare la ªcoala de
varã „Investigaflii de gen ºi teoriile feministe: dialog
între Est ºi Vest“; 12 septembrie – 3 octombrie 1999,
Foros, Crimeea. Beneficiar Iulian CIOCAN, profesor universitar, Universitatea Pedagogicã.
$ 100
Suport financiar pentru participare la Ciclul de
prelegeri cu subiect gender, 16-18 decembrie 1999.
Beneficiar Alina CIOBANU.
$ 56
Suport financiar pentru participare la Ciclul de
prelegeri cu subiect gender, 16-18 decembrie 1999.
Beneficiar Angela BRAªOVEANU.
$ 56
Suport financiar pentru participare la Ciclul de
prelegeri cu subiect gender, 16-18 decembrie 1999.
Beneficiar Zinaida BOLEA.
$ 56
Traducerea ºi editarea în limba românã a Ghidului
Gender; în curs de apariflie la editura „Arc“. Proiect cofinanflat de NWP, anul 2000.
$ 1 439

Combaterea violenflei manifestate împotriva femeii
Scopul programului: susflinerea activitãflii Centrelor
de Asistenfla ºi Protecflie a victimelor violenflei, centre ce
acordã asistenflã medicalã, psihologicã, consultanflã
juridicã femeilor care au suferit din cauza violenflei

domestice, dar ºi în societate; crearea azilurilor pentru
protejarea victimelor; instruirea polifliºtilor de sector în
domeniul întocmirii proceselor-verbale în apelurile pe
caz de violentã ; instruirea ºi familiarizarea cu metode
ºi modele noi de eradicare a violenflei domestice.
Proiecte realizate
Susflinerea activitãflii Centrului de Asistenflã ºi Protecflie a victimelor supuse violenflei ; crearea unui azil ºi
instalarea unui telefon al încrederii cu regim nonstop;
martie 1999 – martie 2000. Beneficiar, ONG „Femeia
Azi“; director de proiect Liuba URÎTU.
$ 8 919
Susflinerea activitaflii Centrului de Asistenflã ºi
Protecflie a victimelor violenflei ; crearea unui azil ºi
instalarea unui telefon al încrederii cu regim nonstop;
martie 1999-martie 2000. Beneficiar ONG Asociaflia
Femeilor cu Diplomã Universitarã din oraºul Bãlfli;
director de proiect Silvia CHETRARI.
$ 8 919
Instruirea voluntarilor pentru deservirea telefonului fierbinte la Centrul de Asistenflæ ºi protecflie a victimelor violenflei din Bãlfli, trei treninguri. Director de
proiect Silvia CHETRARI, ONG Asociaflia Femeilor cu Diplomã Universitarã din Bãlfli. Proiect cofinanflat de Refleaua Programe Femei ºi Centrul Annimus din Bulgaria.
$ 1 682
Instruirea reprezentanflilor organelor de drept ºi ai
liderilor ONG-urilor din judeflul Lãpuºna în combaterea
violenflei domestice (Women Friendly response to violence against women) conform modelului Duluth.
Director de proiect Melania MIHAILOV, ONG Centrul de
Dezvoltare a Tineretului. Proiect cofinanflat de Refleaua
Programe Femei.
$ 6 705
Suport financiar pentru participarea membrilor
echipelor nationale la treningurile din proiectul Women
Friendly Response to violence against women, iunie,
Budapesta. Beneficiar Svetlana FILINCOV, judecãtor.
$ 440
Intervenflia primarã în caz de violenflã – instruirea
polifliºtilor de sector din municipiul Chiºinau în vederea
aplicãrii corecte a legii în cazul apelurilor privind
violenfla în familie; 10 treninguri, 1-11 ianuarie, 2000,
oraºul Chiºinau. Director de proiect Mihai LUPU, ONG
„Parteneri pentru comunitate“.
$ 5 994
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Inifliative Informaflionale
Scopul programului: promovarea ºi protejarea valorilor feminine; consolidarea familiei; conºtientizarea
generalã a problemelor femeilor ºi a drepturilor lor;
difuzarea informafliei pentru femei; efectuarea studiilor
despre sãnãtatea moralã ºi fizicã a femeii; despre sãnãtatea reproductivã.
Proiecte realizate
Centrul Naflional de Studii ºi Informare pentru
Problemele Femeii – elaborarea ºi desfãºurarea programului de susflinere ºi promovare a valorilor feminine, a
drepturilor femeii ºi de consolidare a familiei, de informare cît mai amplæ a femeii, precum ºi a societãflii
asupra multiplelor probleme ce o preocupã ºi o dominã.
Director de proiect Galina PRECUP. Proiectul continuã
al doilea an. Cofinanflatori – Baroul Avocaflilor Americani, UNICEF, Universitatea de Medicinã „Nicolae
Testemiflanu“.
Obiective realizate:
– difuzarea
informafliei
despre
conflinutul
activitãflilor centrului atît în mijloacele de informare în masa, cît ºi în mediul organizafliilor
neguvernamentale preocupate de problemele
femeilor ºi familiei
– elaborarea principiilor metodologice ºi conceptuale de cercetare, acumulare, analizã ºi
prezentare a datelor în domeniul respectiv
– formarea bazei de date referitor la organizafliile
de femei din Moldova ºi la activitãflile lor
– efectuarea studiilor în diferite domenii ce vizeazã
sãnãtatea femeii
– elaborarea unei politici sociale, economice ºi de
ocrotire a sãnãtãflii, de soluflionare a problemelor
cu care se confruntã femeile.
$ 13 960
Elaborarea unui proiect în Programul Femei; training, iunie 2000. Beneficiari-liderii Organizafliilor de
Femei, membrele Forumului Organizafliilor de femei.
Proiect realizat de Centrul „Contact“.
$ 450

Femeile ºi mass-media
Scopul proiectului: susflinerea ºi promovarea continuã a valorilor feminine; sensibilizarea opiniei publice
asupra problemelor cu care se confruntã femeile în
perioada de tranziflie; asupra drepturilor ei ºi a egalitãflii
genurilor; difuzarea informafliei pentru ºi despre femei.

Proiecte realizate:
Clubul Ziaristelor „Zece Plus“; proiect realizat în
cadrul Programului Femei; activitatea clubului s-a rezumat la ºedinflele lunare cu persoane invitate, factori de
decizie în masurã sã rezolve problemele cu care se confruntã femeile în perioada de tranziflie; editarea buletinului „Zece Plus“ (patru numere); iniflierea ºi
susflinerea maratonului anticancer mamar ºi antiviolenflæ; instituirea a trei premii pentru cei mai buni
ziariºti care abordeazã problematica feministã.
La finele anului 1999 Clubul ºi-a schimbat statutul, fiind inregistrat cu statut de Organizaflie Neguvernamentala. Îºi va continua activitatea, editînd
buletinul, organizînd ºedinfle lunare în cadrul Clubului
de Presæ ºi în deplasare. Directori de proiect – experflii
Programului Femei.
$ 8 150
Concurs pentru reprezentanflii mass-media care
abordeazã problematica feministã.
Viorica CUCEREANU-BOGATU – locul întii, Compania de Stat Teleradio-Moldova.
$ 200
Larisa UNGUREANU – locul doi, redactor-ºef al
ziarului „Lanterna Magicã“.
$ 150
Liuba CATRINICI – locul trei, redactor la ziarul
„Cuvîntul“ din Rezina.
$ 75
Alina SLONINOV, ziaristã la Radio Moldova Internaflional.
$ 75
Traducere ºi editare de carte în problematica feministã
Sexual politics and the European Union, The New
Feminist Challenge, R. Amy Elman – în curs de apariflie
la Editura Tehnica Info (Director Al.MARIN).
Our Bodies, Ourselves for the New Century:A Book
by and for Women, Boston Women’s Health Book
Collective – în curs de apariflie la Editura „Litera“
(Director Anatol VIDRAªCU).
Sacrificing Ourselves for Love, Boston Women’s
Book Collective – în curs de apariflie la Editura „Museum“ (Director Iurie COLESNIC). Proiectul este cofinanflat de Departamentul Traduceri, OSI, Budapesta.
Cheltuieli administrative:
Cheltuieli program:
Total cheltuieli program:

$ 9 070
$ 84 654
$ 75 584
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Competiflie deschisã pentru finanflarea
proiectelor ONG
Centrul de instruire ºi asistenflã socio-psihopedagogicã pentru familii cu mulfli copii
ONG „Viitorul“, mun. Bãlfli, director de proiect
Svetlana RÎJICOVA
Centrul de resurse, organizat în mun. Bãlfli, acordã
consultanflã pentru pãrinfli ºi copii din familiile
numeroase, pentru asistenfli sociali, cadre didactice,
psihologi.
Cofinanflãri: UNICEF
$ 2 106.35
$ 1 442
Seminar internaflional: Dreptul omului la o
judecatã echitabilã ºi într-un termen rezonabil
Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului,
Valentina ODAGIU
Scopurile seminarului : promovarea standardelor
internaflionale, încurajarea dialogului între reprezentanflii institufliilor statale ºi apãrãtorii drepturilor omului din sectorul neguvernamental. Participanfli:
judecãtori, funcflionari publici, polifliºti, activiºti ai
ONG-urilor
Cofinanflator: International Helsinki Federation –
$ 15 110
$ 2 267
Editarea sãptãmînalului „Curierul Economic“
Asociaflia Economiºtilor din Moldova. Director de
proiect Didina fiÃRUØ
Proiectul a inclus øi finanflarea editærii sãptãmînalului „Curierul Economic“. Pînã la finanflarea de cãtre
fundaflie au fost editate trei numere în ianuarie-februarie 1999. „Curierul Economic“ este o publicaflie economicã în limba românã, ce abordeazã o gamã variatæ
de probleme din domeniul reformelor structurale (piefle
de capital, politici bugetare, privatizarea agriculturii,
reforma administrativ-teritorialã, etc.).
$ 5 001.63
Seminar republican economic (lunar)
Reprezentanfla Uniunii Internaflionale a Economiºtilor în Republica Moldova. Director de proiect Mihai
PATRAØ
Seminarul este organizat începînd cu luna martie
în incinta Reprezentanflei Bãncii Mondiale. Scopul seminarului este discutarea celor mai actuale probleme
bancare, financiare, de comerfl exterior, º.a. ale
economiei Republicii Moldova. Participanfli la seminar

specialiºti din RM, funcflionari publici, specialiºti din
organizafliile internaflionale care activeazã în Moldova:
BIRD, FMI, BERD, PNUD, reprezentanfli ai ambasadelor
strãine.
Sînt planificate 10 ºedinfle pe an. Rapoartele
prezentate vor fi expediate factorilor de decizie:
Preºedinte, Parlament, ministere, departamente.
Cofinanflatori ai proiectului: Banca Internaflionalã
pentru Reconstrucflie ºi Dezvoltare care va asigura sala
de ºedinfle cu echipament, multiplicarea materialelor etc.
$ 1 499.20
Centrul de consultanflã pentru fermierii din
regiunea Soroca
Federaflia Naflionalã a Fermierilor din R. Moldova.
Director de proiect Vasile Mîrzenco
În perioada implementãrii proiectului centrul va
avea drept obiective prioritare: colectarea ºi distribuirea
informafliei, consultanflã, instruire, extinderea serviciilor. Fermierii din regiune vor beneficia de informaflii
despre formele organizatorice-juridice ºi procedura de
înregistrare ºi funcflionare a gospodãriilor flãrãneºti;
informaflii economico-tehnologice, marketing, management, etc. Se preconizeazã colaborarea cu Proiectele
TACIS „AGROinform“ ºi „Suport pentru ARA“.
$ 9 000
Seminare AgraVista
Centrul CONTACT, dl Eugen Maslov
Scopul proiectului este instruirea grupurilor de formatori din Bãlfli, Comrat, Cahul, Soroca ºi Chiºinãu în
scopul utilizãrii eficiente a bazei de date AgraVista. În
urma a 4 seminare au fost instruite circa 125 de persoane. Informaflia despre AGRAvista este distribuitã în
mediul rural. Beneficiarii proiectului sînt fermieri, organizafliile neguvernamentale ºi comerciale ce activeazã
în domeniul agrar, alfli utilizatori ai AgraVista.
$ 1 000
Revista ºtiinflificã periodicã Scripta Scientarium Matematicarum
Societatea de topologie, sisteme subtile ºi aplicarea
lor în Republica Moldova. Petre OSMÃTESCU
A fost editat numãrul 2 al revistei „Scripta
Scientarium Matematicarum“, cu materialele seminarelor privind spafliile subtile. Revista este conceputã
ca o publicaflie periodicã ºtiinflificã de circa 200 de pagini (tiraj 500 ex.).
$ 3 008.98
„Natura – izvorul nesecat al vieflii“
Organizaflia Teritorialã Ungheni a Miºcãrii Ecologiste din Moldova. Director de proiect Nicolae
COZMOLICI
Sãrbãtoarea naturii organizatã în cadrul proiectului a inclus cîteva concursuri øi un recital de poezie.
Concursurile au avut loc la 25 aprilie 1999 în incinta
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liceului „M. Eminescu“ din or. Ungheni cu participarea
elevilor øi tinerilor din localitate.
$ 425.33
„Alãturi“
Asociaflia „Tinerii pentru dreptul la viaflã“. Director
de proiect Antonifla FONARI
Scopul proiectului este prevenirea prin intermediul
mass-media a excluderii sociale a adolescenflilor.
Proiectul preconizeazã realizarea unui ciclu de emisiuni radiofonice pentru adolescenfli în colaborare cu
Radio „Antena C“. Emisiunile vor reflecta situaflia realã
a generafliei în creøtere ºi pericolul pe care-l prezintã
drogurile, alcoolul, tutunul, bolile sexual transmisibile,
astfel ajutînd tinerii sã fie precaufli la alegerea prietenilor ºi sæ ducæ un mod de viaflã sãnãtos.
$ 1 018
Centrul de pluralism
Asociaflia pentru Culturã Civicã ºi Politicã în
Moldova. Director de proiect Radu GORINCIOI
Proiectul „Centrul de Pluralism“ se adreseazã tuturor studenflilor care-ºi fac studiile la Universitãflile din
municipiul Chiºinãu. Scopul proiectului este de a contribui la formarea societãflii participative în Moldova
prin creºterea rolului culturii civice în mediul tinerilor.
În cadrul proiectului se preconizeazã organizarea dezbaterilor, jocurilor polemice etc.
Cofinanflator USM
$ 270
$ 1 139.67
Cetãflenii ºi legislaflia electoralã a Republicii
Moldova
ONG „Moºtenitorii“, Bãlfli. Director de proiect Nicolae MOSCALU
Scopul proiectului rezidæ în familiarizarea cetãflenilor cu legislaflia electoralã ºi respectarea legislafliei pe
parcursul campaniei electorale în alegerile locale. Au
fost instruifli observatori care, ulterior, øi-au exercitat
atribufliile în ziua alegerilor; au fost editate materiale
informative pentru responsabilitãflile alegãtorilor faflã
de deciziile luate, mass - media localã øi-a dat concursul la promovarea legislafliei electorale.
$ 1 637
Depistarea precoce a copiilor cu handicap
auditiv ºi reabilitarea acestora
Asociaflia Copiilor Surzi din Moldova. Director de
proiect Veronica CÃPÃTICI
Scopurile proiectului: diagnosticarea precoce a deficienflelor de auz la copii. Se preconizeazã activitãfli de
reabilitare auditiv-verbale ºi acordarea unui minimum
de asistenflã medico-socialã de profilaxie, tratarea copiilor din ºcoli ºi instituflii preºcolare, precum ºi educaflia
sanitarã a populafliei rurale în domeniul surditãflii.
Reabilitarea auditiv-verbalã ºi integrarea copiilor
cu handicap auditiv în societate.

Cofinanflãri: Caritas International – $ 1 200,
Farmaciºtii fãrã frontiere – $ 3 000, Lions International
– $ 4 000, Ambasada Franflei – $ 9 000
$ 5 000
Festivalul Internaflional al românilor de pretutindeni „Cînd se întîlneºte dor cu dor“, Ediflia I,
27-31 august 1999
Asociaflia de Geografie ºi Etnologie „Egea –
Moldova“. Director de proiect Dorin LOZOVANU
Activitãfli preconizate: manifestãri etnofolclorice,
expoziflii-tîrg a lucrãrilor pictorilor, meºterilor populari.
Simpozion, conferinflã de presã, transmisiuni Radio
ºi TV.
$ 500.35
Forumul II al Organizafliilor Neguvernamentale
din Republica Moldova
Centrul CONTACT. Director de proiect Aliona
NICULIfiÃ
Scopul proiectului este crearea unei atmosfere propice pentru discuflii cu participarea ONG-urilor din republicã, a sectorului de stat, reprezentanfli ai organizafliilor
neguvernamentale din strãinãtate. Forumul a vizat ºi
elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului asociativ.
Obiectivele proiectului:
– consolidarea parteneriatului între ONG-uri,
Guvern ºi întreprinderi în vederea elaborærii de
comun acord cu reprezentanflii Executivului,
unui mecanism de cooperare între ONG-uri ºi
sectorul guvernamental pentru soluflionarea unor
probleme concrete prin diferite proiecte la nivel
local ºi naflional
– identificarea prioritãflilor. ONG-urile trebuie sã se
implice, din propria inifliativæ în dezvoltarea societãflii
– monitorizarea permanentã a activitãflii organizafliilor neguvernamentale, promovarea succesului ºi realizãrilor în societate; participanflii la
forum au avut posibilitatea de a se prezenta si a
face schimb de experienflã
– elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului
neguvernamental în Moldova
– ONG-urile au definit concret modurile de a se
implica în soluflionarea problemelor comunitãflii
– deschiderea organizafliilor neguvernamentale
(naflionale ºi locale) cãtre organizafliile finanflatoare din exterior prin stabilirea unor contacte, ce
vor permite desfãºurarea programelor noi.
Cost total al proiectului – $ 38 852. Cofinanflare –
Banca Mondialã – $ 5 500. Solicitat Ambasade + Ambasada Olandei – $ 10 000; alfli finanflatori – $ 10 000.
Crearea bazei de date a studenflilor din institufliile de învãflãmînt superior din Moldova
Asociaflia Studenflilor în Economie ºi Management
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din Republica Moldova. Director de proiect Grigorie
PETRENCO
Scopul proiectului este facilitarea plasamentului
pentru studenfli ºi tineri absolvenfli, asigurarea prin
intermediul bazei de date a unei legãturi operative dintre companii ºi potenflialii angajafli din mediul tineretului studios.
$ 1 000.17
Crearea Centrului de prevenire a infecfliei
HIV/SIDA „Împreunã“în nordul Moldovei
Filiala Bãlfli a Asociafliei „Tinerii pentru Dreptul la
Viafla“. Director de proiect Ina BIRIUCOV
Centrul de prevenire a infecfliei HIV/SIDA „Împreunæ“ a obflinut asistenflã pe durata de un an pentru
realizarea de activitãfli în nordul Moldovei. Scopul
proiectului este de a canaliza eforturile organizafliilor
guvernamentale ºi neguvernamentale în vederea prevenirii HIV/SIDA în regiunile de nord ale Moldovei.
Proiectul include iniflierea HOT LINE, seminare ºi traininguri în ºcoli, elaborarea materialelor informaflionale,
un concert rock ºi un maraton de varã „NO AIDS!“.
Bugetul total al proiectului – $ 6 450. Cofinanflatori
UNDP – $ 1 970, USIS – $ 1 900
$ 780.80
Schimb de tineret Est – Vest
Consiliul Naflional al Tineretului din Moldova.
Director de proiect Sergiu MUSTEAfiÃ
Scopul proiectului este formarea liderilor de tineret
pentru participarea transnaflionalã la elaborarea ºi promovarea unei politici de tineret în spiritul valorilor
Uniunii Europene ºi ale Consiliului Europei: democraflie, drepturile omului, stat de drept, toleranflã, pluralism, coeziune socialã etc. În cadrul proiectului a avut
loc un stagiu de formare a 35 de lideri de organizaflii de
tineret din Moldova.
Cofinanflator Departamentul Tineret ºi Sport –
$ 1 200
$ 1 770.51
Educaflie pentru dezvoltare
Asociaflia de tineret „Juventus“, or. Bãlfli. Director
de proiect Alexandru VASILCENCO
Obiectivele proiectului: instruirea tinerilor în domeniul dreptului, dezvoltarea abilitãflilor de comunicare ºi
încurajarea unui mod constructiv de luare a deciziilor,
evitarea riscurilor ºi abuzurilor, promovarea unui mod
de viaflã sãnãtos. Au fost organizate ateliere pentru
instruirea formatorilor, seminare în ºcoli. Beneficiarii
proiectului – 3750 de elevi ºi 200 de copii.
$ 1 898.30
Organizarea conferinflei naflionale „Integrarea
socialã a persoanelor cu handicap – un imperativ
al statului de drept“ 14 octombrie 1999, Chiºinãu.
Asociaflia „Management ºi Asigurãri în Medicinã“.

Director de proiect Valeriu SAVA
În cadrul conferinflei au fost prezentate materiale ºi
rapoarte despre drepturile omului, inclusiv dreptul la
viaflã ºi asistenflã medicalã, legislaflia internaflionalã
referitor la protecflia persoanelor cu handicap, modele
internaflionale de protecflie, reabilitare ºi integrare socialã a persoanelor cu handicap, rolul statului în crearea
condifliilor adecvate de protecflie a persoanelor cu handicap ºi în integrarea lor socialã prin educaflie, însuºirea
profesiei, plasãrii în cîmpul muncii
$ 800.19
Seminar „Activitatea de apãrãtor al drepturilor
omului ºi misiunea în Moldova: Problema
Transnistriei“ 22-26 septembrie 1999
Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din
Republica Moldova. Director de proiect ªtefan URÎTU
Federaflia Internaflionalã Helsinki realizeazæ un
proiect cuprinzãtor, scopul cãruia este de a oferi posibilitate Comitetelor Helsinki locale de a inspecta
situaflia privind drepturile omului în flãrile lor; de a
angaja oficialitãflile guvernante, persoane influente din
societatea civilã ºi reprezentanfli ai mass-media într-un
dialog constructiv ce ar avea ca subiect modalitãflile de
îmbunãtãflire a situafliei ºi, în definitiv de a prezenta
materialele unor importante organizaflii internaflionale.
Seminarul a abordat temele: instanfle de judecatã ºi
drepturile omului, reforma judiciarã; aplicarea legii ºi
problema penitenciarelor din perspectiva drepturilor
omului; probleme social-economice ºi impactul lor
asupra drepturilor omului.
Intrunirea din Transnistria va încerca sã cerceteze
urmãtoarele probleme: statutul juridic al Transnistriei
ºi al locuitorilor ei, autoritãflile de facto ºi raportul lor
cu privire la drepturile omului, modele de soluflionare ºi
mecanisme internaflionale.
Cost total al proiectului – $ 24 292.52, Federaflia
Internaflionalã Helsinki acoperã 80% din cheltuielile
proiectului – $ 22 295
$ 1 997.51
„Drepturile Omului ºi minoritãflile sexuale în
R. Moldova“
Centrul de Informare „GenderDoc-M“. Director de
proiect Natalia ESMANCIUC
Scopul proiectului este atenflionarea opiniei publice
la grupurile de minoritãfli sexuale, schimbarea cadrului
legal în vederea excluderii discriminãrii minoritãflilor
sexuale. În cadrul proiectului se preconizeazã crearea
unei pagini web, organizarea meselor rotunde, precum
øi a douã seminare – „Aspectele sociale, psihologice ºi
fiziologice ºi identificarea sexualã“; „Respectarea dreptului la viaflã privatã în conformitate cu standardele
europene ºi internaflionale“
$ 3 260
„Un pas spre un dialog constructiv“
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Centrul pentru dezvoltarea ºi cooperarea socialã ºi
culturalã, Comrat. Director de proiect Sergiu NEICOVCEN
Proiectul prevede realizarea unui program de
instruire interculturalã pentru tineri.
$ 1 979.80
„Adaptarea militarilor în rezervã la modul civil
de viaflã“
Liga Veteranilor Forflelor Armate ale Republicii
Moldova. Director de proiect Igor IVANOV
Scopul proiectului: instruirea militarilor eliberafli
din rîndurile Forflelor Armate ale Republicii Moldova în
diverse domenii: management, contabilitate ºi finanfle,
marketing ºi limbi moderne (englezã); acordarea de
ajutor la iniflierea unei afaceri proprii ºi la alte
activitãfli, angajarea a circa 150-200 de pensionari militari în firmele create ºi în alte organizaflii.
$ 4 130
„Pregãtirea grupurilor de voluntari pentru
activitatea de îngrijire a persoanelor de vîrsta a
treia din judeflul Bãlfli“
„Al doilea suflu pentru oameni în etate ºi inactivi“,
jud. Bãlfli. Director de proiect Irina BAICALOV
Scopul proiectului este instruirea a douã echipe de
voluntari din mediul asistenflilor sociali ai judeflului ºi
al asistentelor medicale de sector pentru îngrijirea persoanelor în etate.
$ 1 797
Seminar informativ privind Convenflia-cadru
pentru protecflia minoritãflilor naflionale cu genericul „Protecflia Drepturilor Minoritãflilor Naflionale:
Cadrul Legislativ Naflional ºi Internaflional“, 9-11
noiembrie 1999
Comunitatea Rusã din Republica Moldova. Director
de proiect Ivan STEPANENKO
Obiectivul proiectului: contribuflia la procesul de
armonizare a relafliilor interetnice, de formare a societãflii civile, de asigurare a unitãflii statului. Seminarul
s-a desfãºurat timp de 3 zile la Chiºinãu, Bãlfli ºi Cahul,
numãrul total de participanfli fiind de circa 400 persoane. Dupã realizarea seminarului a fost elaborat un
program de acfliuni pentru implementarea prevederilor
Convenfliei-cadru pentru Protecflia Minoritãflilor Naflionale în Republica Moldova. Cofinanflatori: Consiliul
Europei – $ 2 490, Comunitatea Rusã, Centrul „Azeri“,
Departamentul Relaflii Naflionale – $ 1 480, Consiliul
Judeflean Bãlfli – $ 200, Primãria Comrat – $ 180.
$ 760
Proiecte finanflate graflie unui grant al East West Management Institute
Conferinfla ºtiinflifico-practicã „Nemflii din Moldova“
Comunitatea republicanã a nemflilor din Moldova.
Director de proiect Inessa LVINA
Scopul proiectului: atenflionarea opiniei publice la

problemele minoritãflii germane din Moldova.
Informarea potenflialilor participanfli despre conferinflã,
formarea unei baze de date privind istoria etnicilor germani în Moldova, studierea documentelor ºi a materialelor de arhivã. Materialele conferinflei urmeazã a fi
publicate.
Cofinanflator: Departamentul Relaflii Naflionale – $
233.30
$ 500
„Am dreptul sã am drepturi“
Centrul de educaflie pentru democraflie. Director de
proiect Angela fiIH
Scopul proiectului: stimularea procesului de educaflie a tinerei generaflii în spiritul respectærii drepturilor
omului prin stabilirea parteneriatului: profesor – elev –
pãrinte. În cadrul proiectului se preconizeazã organizarea de seminare, întîlniri, campanii informaflionale,
editarea buletinului informativ; instruirea a 30 de profesori, elaborarea unui ghid: „Educaflia copiilor în spiritul drepturilor omului“ etc.
Contribuflia Centrului la finanflare –
$ 1 900
$3599.04
„Educaflie pentru cetãflenie democraticã“
Asociaflia European Youth Exchange Moldova.
Director de proiect Iosif MOLDOVANU
Obiectivele proiectului: crearea structurilor pluraliste, democratice ºi reprezentative ale copiilor ºi tinerilor de la nivel local la nivel naflional, dialog al
reprezentanflilor societæflii civile cu reprezentanflii autoritãflilor, stimulînd deschiderea acestora din urmæ cãtre
societatea civilã. Proiectul s-a desfãºurat din octombrie
1998 pînã în octombrie 1999, fiind structurat pe 3
etape ce au cuprins instruirea responsabililor de educaflie din cadrul Direcfliilor de învãflãmînt privind educarea în spirit democratic a tinerei generaflii (în timpul
extraºcolar), organizarea seminarelor, editarea de buletine informative, desfæøurarea ºedinflei în plen a
„Parlamentului Copiilor“.
Cofinanflatori: USIS – $ 6 290, UNICEF Moldova – $
14 015
$ 4 502.40
Clubul raional de educaflie economicã „Risc“
Clubul raional de educaflie economicã „Risc“.
Ludmila NAGRINEAC
Scopul proiectului realizat cu sprijinul Organizafliei
Junior Achievement din Moldova este stimularea creativitãflii ºi inifliativei tinerei generaflii prin cunoaºterea
ºi aplicarea în practicã a abilitãflilor de antreprenoriat ºi
management.
$ 3 370
Echipament pentru ASCHF-C
Asociaflia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic.
Director de proiect Lucia GAVRILIfiÃ
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Preocuparea esenflialæ a respectivei asociaflii este
implementarea unui nou program instructiv-educativ,
bazat pe programe specifice instruirii timpurii a copiilor
øi pe programe pe calculator (interactive). Echipamentul oferit eficientizeazã munca echipei în comunicarea
cu sponsorii, elaborarea de proiecte, cãutarea de parteneri, administrare, crearea bazei de date. Echipamentul
oferit permite editarea unui buletin informativ,
pregãtirea de materiale pentru seminare, conferinfle,
îmbunãtãflirea paginii web (http://www.aschf.ngo.md).
Beneficiari ai proiectului sînt persoanele implicate în
activitatea Asociafliei (150), familiile din Chiøinæu care
au copii cu handicap fizic (2014).
$ 4 000
Buletinul „REFUGIUM“
Societatea pentru Refugiafli din Republica Moldova.
Mihai POTORAC
Buletinul informativ „REFUGIUM“ este destinat
persoanelor strãmutate intern ºi refugiaflilor ºi îºi propune sã contribuie la perfecflionarea cadrului juridic existent, precum ºi sã acorde asistenflã juridicã calificatã
persoanelor nominalizate. Buletinul informeazã opinia
publicã ºi institufliile statale, publicã acte juridice internaflionale, proiecte de legi ºi lobby în Parlament.
Buget total – $ 25 565, Cofinanflatori: Înaltul
Comisariat al Nafliunilor Unite pentru Refugiafli – $ 12
300
$ 5 000
„Hanti“
Asociaflia Invalizilor Strãºeni. Director de proiect
Raisa COLEAGHIN
Scopul proiectului „Hanti“ este instruirea invalizilor în domeniul legislativ, acordarea unui ajutor concret în soluflionarea diferitor litigii.
Beneficiarii proiectului: invalizii din sectorul
Strãºeni, alte persoane inapte de muncã
Buget total – $ 4 100. Cofinanflatori: Asociaflia
Invalizilor Strãºeni – $ 400, Primãria Strãºeni – $ 200
$ 1 340

„Viafla Independentã“
Asociaflia Bolnavilor de Miopatie din Republica
Moldova. Director de proiect Vitalie TONU
Centrul informaflional-consultativ pentru persoanele cu handicap din Republica Moldova va avea
drept scop analiza modului de viaflã al persoanelor
autohtone cu handicap, studierea modelelor internaflionale, a legislafliei naflionale ºi internaflionale în domeniul protecfliei sociale a persoanelor cu handicap, lucrul la
elaborarea unui sistem optim de integrare socialã a persoanelor cu handicap. Activitãflile Centrului includ sondaje, analize, consultaflii, convorbiri individuale,
conferinfle, seminare. Alte preocupæri – ºcoalã de computer, Internet, poºta electronicã, revistã ºi varii publicaflii pentru/ despre persoanele cu handicap, emisiuni
radio ºi TV, mese rotunde, conferinfle de presã.
Cost total al proiectului – $ 10 160, surse proprii –
$ 5 160
$ 5 000.29 (EWMI – $ 2 350.29, FSM – $ 2 650)
Centru de educare ºi informare a populafliei în
domeniul BTS
Centrul „Info-Sida“. Director de proiect Arcadie
COVALIOV
Centrul ºi-a propus realizarea unei campanii de
informare, în special a tinerilor ºi copiilor, despre SIDA
ºi alte maladii sexual transmisibile, despre consecinflele
respectivelor boli, ale consumului de droguri ºi despre
eradicarea acestui flagel social.
Activitãfli: 10 sesiuni locale de informare si educare
cu prezentarea diverselor informaflii utile ºi sfaturi
privind situaflii concrete, Tipãrirea ºi rãspîndirea materialelor ilustrativ-educaflionale, concurs „Cel mai bun
buletin sanitar STOP-SIDA“ în colectivele medicale, seratã tematicã anti-SIDA, Forumul raional - 99 „Cu un
Om mai puflin infectat de SIDA“ (ediflia III).
Cost total al proiectului – $ 8 000, Banca Mondialã
– $ 4 000
$ 1 800

Participãri la seminare, conferinfle
Echipament pentru Fondul Republican de binefacere pentru cetãflenii orbi ºi cu vederea slabã
„S.V. IERGEN“
Fondul Republican de binefacere pentru cetãflenii
orbi ºi cu vederea slabã „S.V. IERGEN“. Ion NEGREI
Proiectul a avut drept scop promovarea prin intermediul mass-media a imaginii Fondului în societate
pentru a cãuta modalitãfli de sprijin pentru cei neputincioºi. O bazã de date a fost creatã, incluzînd persoanele
care au nevoie de sprijin. Proiectul mai preconizeazã
instruirea membrilor organizafliei neguvernamentale în
operarea computerului ºi a altui echipament specializat
(pentru orbi).
$ 3 153.95 (echipamentul dat în folosinflã pentru
un an)

Olimpiada specialã, 21 iunie – 6 iulie 1999, Raleh,
Carolina de Nord, SUA. Director de proiect Nicolae
BÃRBIERU
Echipa naflionalã a Republicii Moldova (copii invalizi) a participat la cea de-a X-a ediflie a Jocurilor
Olimpice de varã ale copiilor cu handicap mental
$ 6 000.02
Stagiu în cadrul Forumului European de Tineret de
pe lîngã Consiliul Europei, 27 septembrie – 10
octombrie 1999, Strasbourg
Asociaflia „Tinerii pentru Dreptul la Viaflã“. Natalia
VASILENCIUC
$ 54
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Seminarul internaflional „Europa ºi lumea“, Centrul
Internaflional de Formare Europeanã, 20-25 septembrie
1999, Berlin, Germania. Dorin PEREU
$ 263.68

Seminarul de pregãtire a schimbului de tineret, 2-8
februarie 1999, Viena, Austria. Alexandru VASILCENCO
$ 74.03

Programul de burse in domeniul Diplomafliei
Preventive ºi de Menflinere a Pãcii, 21 iunie - 2 iulie
1999, Burg Schleining, Austria. Oazu NANTOI
$ 400.05

Sãrbãtorirea Zilelor Statalitãflii Ciuvaºe, 24 iunie
1999, Republica CIUVAØÃ
Iurie Soloviov, Comunitarea Ciuvaºilor din
Republica Moldova
$ 100.03

Conferinfla internaflionalã „Dezvoltarea Ruralã în
Europa Centralã ºi de Est“, 6-9 decembrie 1999, or.
Poprad, Slovacia. Valeriu SPÎNU
$ 217.54

Conferinfla internaflionalã „Refleaua Europeanã cu
privire la Drepturile Pacienflilor“, 21-24 aprilie 1999
Copenhaga, Danemarca. Valeriu SAVA
$ 454.26

Consfãtuirea transnaflionalã a Programului Uniunii
Europene – Leonardo da Vinci“, 13-17 octombrie 1999,
Paris, Franfla. Ilie NASU
$ 528.78
Programul de burse în domeniul drepturilor omului
„Human Rights Advocacy Program“ al colegiului Utica,
Universitatea Syracuze. Natalia Mardari, Comitetul
Helsinki pentru Drepturile Omului
$ 2 180
Tîrgul ONG-urilor din România, 11-13 iunie 1999
(FAR’99)
Centrul CONTACT. Director de proiect Igor GROSU,
4 persoane
$ 566
Conferinflele Vision 99 ºi Uniunea Mondialã a
Orbilor, organizate de cãtre Lighthouse International ºi
World Blid Union, în perioada 12-16 iulie 1999, New
York. Dumitru SCLIFOS
$ 793.36
Seminarul internaflional „Multilateral Seminar for
Youth Leaders“, 28 iulie – 5 august 1999, Holloko,
Ungaria.
Sorin HANGANU, Asociaflia „European Youth
Exchange Moldova“
$ 110.78
Festivalul Internaflional Studenflesc ISFiT-99, 5-14
martie 1999, Trondheim, Norvegia. Cezara CIORICI
$ 551.15
Întrunirea Consiliului Coordonator European
privind Documentarea Respectãrii Drepturilor Omului,
17-21 martie 1999, Berlin, Germania. Valentina
ODAGIU, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului
$ 808.61
Vizitã de documentare în China, 2-10 mai 1999.
Nicolae CHIRTOACÃ
$ 829.90

Internet – 2000
Programul vizeazæ facilitarea comunicãrii electronice pentru ONG-uri, precum ºi încurajarea utilizãrii creative a Internet-ului în conformitate cu scopurile
organizafliilor neguvernamentale.
Programul de conectare a ONG la Internet a început
în anul 1997 fiind continuat în 1998 ºi 1999. În bazã
de competiflie, au fost conectate 40 organizaflii. În urma
evaluãrii programului s-a stabilit cæ e necesar ca programul sæ continue în anul 2000.
În calitate de grant, fundaflia a acordat beneficiarului accesul nelimitat în regim dial-up la INTERNET –
24/24 ºi 7/7 fãrã limitarea traficului. De asemenea,
organizafliile vor beneficia de un numãr nelimitat de
conturi E-mail, vor utiliza versiunea licenfliatã The
BAT!, precum øi spafliul pentru gãzduirea paginii WEB
(pînã la 5 Mb). Fundaflia Soros va acoperi toate cheltuielile legate de serviciile Internet / E-mail, cu excepflia
cheltuielilor pentru telefon pe care fiecare beneficiar le
va acoperi din propriul buget.
Organizafliilor pentru care termenul de conectare a
fost extins ºi pentru anul 2000:
Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului
Societatea
Independentã
pentru
Educaflia
Drepturilor Omului „SIEDO“
Centrul Naflional de Prevenire a Abuzului faflã de
Copii
Miºcarea Pacifistã din RM „Pentru o lume fãrã
arme“
Organizaflia „Salvafli copiii“
Asociaflia ªtiinflificã „Inqua - Moldova“
Centrul de Antreprenoriat Social ºi Investiflii
„Counterpart“
Fundaflia pentru Cultura Politica
Miºcarea Ecologistã din Moldova
Asociaflia Contabililor ºi Auditorilor Profesioniºti
Organizaflia obºteascã „Institutul de consultanflã în
Management“
Centrul de Analizã ºi Investigaflii Sociologice,
Politologice ºi Psihologice „CIVIS“

RAPORT DE ACTIVITATE 1999

Junior Achievement Moldova
Centrul ªtiinflific al Academiei Internaflionale de
ªtiinfle pentru Naturã ºi Societate
Centrul Euro-Atlantic din Moldova
Federaflia Naflionalã a Fermierilor din Moldova
Natalia BUGA / Asociaflia Bolnavilor de Miopatie
Fondul de binefacere „Învingere-Preodolenie“
$ 2700

Barometrul de Opinie publicæ
În scopul promoværii unor mecanisme corecte øi
transparente de reflectare a vieflii social-politice øi economice øi în egalæ mæsuræ a unor mecanisme de acces
la informaflie pentru societatea civilæ Fundaflia Soros
Moldova a lansat în 1997 un program de cercetare a
opiniei publice – Barometrul de Opinie publicæ.
Primele douæ sondaje au fost realizate de Centrul
de Sociologie Urbanæ øi Regionalæ (CURS Bucureøti) øi
Institutul de Marketing øi Sondaje (IMAS Bucureøti) în
colaborare cu SOCIOMOLDOVA Chiøinæu.
Tematica cercetærilor întreprinse a inclus: opfliuni
politice, popularizarea øi notorietatea principalelor partide øi personalitæfli politice, standardele de viaflæ øi calitatea vieflii; politica economicæ øi socialæ a Guvernului,
alte teme de interes major.
În anul 1999 în cadrul programului au fost realizate: Sondajul de opinie publicæ øi seminarul „Practica
Sondajului Sociologic în Societatea în Curs de
Schimbare“, organizat în colaborare cu Colegiul
Invizibil Moldova.
Seminarul cu participarea experflilor internaflionali
din domeniu va sensibiliza opinia publicæ asupra
situafliei create øi va conduce la conøtientizarea responsabilitæflilor pe care trebuie sæ øi le asume cei implicafli
în realizarea sondajelor de opinie publicæ.
Obiectivul de bazæ al seminarului este identificarea
oportunitæflilor de depæøire a deficienflilor øi lacunelor
care s-au depistat în activitæflile serviciilor sociologice
din Moldova, de a pune începutul revenirii la standardele internaflionale.
Modalitæflile de realizare a obiectivului propus:
familiarizarea cu experienfla acumulatæ de specialiøtii
din alte flæri, conøtientizarea importanflei practicii, recomandærilor privind managementul sondajelor sociologice, conlucrærii cu comanditarul, etc.
Beneficiarii seminarului: cercetætori, companii sociologice, persoane interesate, studenflii-sociologi, etc.
Total:
$ 7 000

Programul Prieteni Mari / Prieteni Mici
Durata proiectului: noiembrie 1999-decembrie
1999
Finanflator: Fundaflia Soros Moldova, Institutul
pentru o Societate Deschisã (New York)

Aria geograficã: Chiºinãu
Prieteni Mari/Prieteni Mici (PM/PM) este un program de voluntariat implementat de cãtre Centrul CONTACT. Programul oferã asistenflã adolescenflilor cu
necesitãfli de comunicare øi comportament, în deosebi
celor aflafli în criza provocatã de divorflul pãrinflilor øi
celor provenifli din familii monoparentale. Programul
are la bazã stabilirea relafliilor interumane adolescent
(Prieten Mic) – voluntar (Prieten Mare), promovat conform comunicãrii de la persoanã la persoanã (one-toone).
Programul Prieteni Mari/Prieteni Mici face parte din
Programul regional de Dezvoltare a Voluntariatului,
Institutul pentru o Societate Deschisã.
O prioritate pentru PM/PM în perioada respectivã a
fost extinderea programului în regiune. În acest sens, sau realizat urmãtoarele:
– a fost recrutatã echipa de coordonatori care va
implementa programul în Bãlfli, Soroca, Comrat,
Cahul, Soroca. Programul va fi realizat de cãtre
Centrul CONTACT care are patru centre regionale
în aceste localitãfli
$ 30 847.20

Centrul de Voluntariat
Durata proiectului: ianuarie 1999 – ianuarie 2000
Finanflator: Fundaflia SOROS-Moldova, Intitutul
pentru o Societate Deschisã (New-York)
Aria geograficã: Chiºinãu, Bãlfli, Cahul
O societate deschisã are un component major –
cetãfleanul activ implicat în viafla publicã. Organizafliile
neguvernamentale ºi voluntariatul reprezintã pentru
cetãfleni modalitãfli fundamentale de participare la viafla
comunitãflii.
Societatea deschisã oferã membrilor sæi posibilitatea de a gîndi ºi acfliona pentru îmbunãtãflirea vieflii
lor ºi a concetãflenilor acestora; îi încurajeazã sã participe activ la identificarea necesitãflilor ºi problemelor
comunitãflii; permite implementarea inifliativelor comune pentru soluflionarea acestora.
Centrul CONTACT ºi-a propus sã contribuie la educarea cetãflenilor activi în societatea în tranziflie spre
democraflie din Moldova prin implementarea programelor de voluntariat – Centrul de Voluntariat ºi
Prieteni Mari/Prieteni Mici. Programele de voluntariat
oferã cetãflenilor posibilitatea de a se implica în serviciul comunitar prin munca de voluntariat, asiguræ
diferite necesitãfli ale comunitãflii cu resursele pe care le
propun voluntarii.
Dintotdeauna, au existat oameni care nu-øi precupeflesc timpul, dar nici aptitudinile pentru a-i ajuta pe
alflii, neobflinînd, în schimb, avantaje materiale.
Programele – Centrul de Voluntariat ºi Prieteni
Mari/ Prieteni Mici – fac parte din programul regional al
Institutului pentru o Societate Deschisã, New-York

99

FUNDAfiIA SOROS MOLDOVA

100

„Volunteer Development Initiative“ ºi au ca obiectiv
major promovarea inifliativei cetãflenilor preocupafli de
problemele comunitãflii.
Centrul de Voluntariat apreciazã acfliunile ºi eforturile voluntarilor, inifliazã programe ce rãspund necesitãflilor comunitæflii.
Menirea unui Centru de Voluntariat este de a oferi
informare, consultanflã, instruire organizafliilor neguvernamentale, diferitor insituflii ºi cetãflenilor interesafli
sã participe la miºcarea de voluntariat din Moldova.
Grupurile flintã ale proiectului Centrul de Voluntariat îl reprezintã persoanele active care îøi exprimæ
dorinfla de a deveni voluntari, precum ºi organizafliile
neguvernamentale, institufliile interesate sã coopereze
cu voluntarii.
Centrul de Voluntariat a reuºit sæ dezvolte relaflii de
parteneriat cu organizaflii internaflionale prin crearea
reflelei Centrelor de Voluntariat din Europa Centralã ºi
de Est, aderarea la Asociaflia Internaflionalã pentru
Efort Voluntar (IAVE), cooperarea cu Programul de
Voluntariat al Nafliunilor Unite (din Bonn, Germania).
Centrul de Voluntariat din Moldova a susflinut ºi implementeazã, la nivel naflional, inifliativa ONU – declararea
anului 2001 drept An Internaflional al voluntarilor, cu
scopul de a promova activitãflile desfãºurate de cãtre
voluntarii de pe întreg glob. De asemenea, CV susfline
eforturile depuse la nivel mondial de cãtre IAVE privind
celebrarea Anului 2001, prin crearea Comitetului
Naflional care ar promova ºi organiza activitãfli de
omagiere a Voluntariatului în Moldova. Celebrarea Zilei
Internaflionale a Voluntarilor – 5 decembrie – cu scopul
de a aprecia munca voluntarilor în Republica Moldova
Buget: $ 20 000

Al patrulea Bal anual de Caritate pentru
copiii din Moldova
Asociaflia Internaflionalã de Caritate din Moldova
Scopul Balului anual de Caritate din 1999 este acumularea mijloacelor pentru tratarea copiilor din
Moldova care suferã de tuberculozã
$ 2 500

Suport pentru persoane cu disabilitæfli
Ion PÂSLARU
$ 2 500
Mihai SERCEL
$ 2 500

Refleaua Centrelor CONTACT
În anul 1999 Refleaua Centrelor CONTACT a continuat sã acorde asistenflã organizafliilor neguvernamentale din Republica Moldova. Centrele Regionale Contact
din localitãflile Bãlfli, Soroca, Cahul, Comrat øi-au continuat activitatea prin oferirea serviciilor de bazã ºi pro-

movarea proiectelor în regiunile menflionate, proiecte
inifliate ºi implementate de cãtre oficiul din Chiºinãu ºi
toate branºele Centrului CONTACT: „Dezvoltare Regionalã“, „Dezvoltare Ruralã“, „Forumul ONG“, „Baza de
date Agravista“, „Centrul de Voluntariat“, „Buletinul
electronic“, Programul Minoritãflilor Naflionale. Centrele
au promovat urmãtoarele activitãfli:
INSTRUIRE. Centrele CONTACT au realizat 37 de
seminare, majoritatea fiind organizate în parteneriat cu
organizaflii finanflatoare ºi ONG-uri.
INFORMARE. În anul 1999 a continuat editarea
buletinului informaflional CONTACT, oficiul Chiºinãu a
editat 4 buletine; au apãrut pagini permanente ale
Centrelor Regionale Bãlfli, Cahul. De asemenea, au fost
procurate materiale informative pentru biblioteca
Centrelor CONTACT. Unul din cele mai solicitate departamente ale Centrului sînt serviciile Internet, paginile
CONTACT fiind vizitate de peste 18000 utilizatori. Lunar, în toate oficiile CONTACT au fost organizate „Clubul ONG-urilor“ ºi „Cluburile studenfleºti de discuflii/
voluntari“.
CONSULTANfiÃ. Au fost acordate consultaflii la peste 200 ONG-uri locale ºi naflionale în oficiul Chiºinãu ºi
la circa 100 ONG-uri din regiuni.
ASISTENfiÃ TEHNICÃ. A fost oferitæ asistenflã
tehnicã pentru ONG-uri, în total au fost satisfãcute
peste 1100 de cereri: copii, convorbiri telefonice,
tehnicã de calcul pentru ONG-uri ºi pentru grupurile de
inifliativã ce intenflioneazã sã înfiinfleze o organizaflie
neguvernamentalã.
Cheltuieli: $ 17 500
Dezvoltare ruralã
Centrul CONTACT. Director de proiect Aliona
NICULIfiÃ
Finanflatori: Programul TACIS pentru Democraflie.
Partener în realizarea proiectului: Fundaflia pentru
Dezvoltarea Societãflii Civile – România
Perioada de realizare: 3 ani
Proiectul a demarat în aprilie 1998, ca rãspuns la
solicitãrile din partea organizafliilor neguvernamentale
ºi a grupurilor de inifliativã din regiunile ºi localitãflile
rurale ale flãrii ºi ca rezultat al evaluãrii proiectelor
desfãºurate de Centrul CONTACT.
Cheltuieli:
$ 10 000
Cheltuieli administrative:
$ 9 149
Cheltuieli program Societatea Civilæ:
$ 145 036
Total cheltuieli:
$ 154 185

RAPORT DE ACTIVITATE 1999

BURSE PENTRU
PARTICIPÃRI LA CONFERINfiE ØTIINfiIFICE
În cadrul acestui program Fundaflia Soros a facilitat
participarea cercetãtorilor ºtiinflifici, inclusiv a doctoranzilor din Republica Moldova, la diverse activitãfli
internaflionale ce au avut loc în strãinãtate øi la care
aceøtia au susflinut comunicãri ºtiinflifice (orale sau
poster) în domeniile ºtiinflelor fundamentale ºi medicobiologice. Pentru anul 1999 au fost depuse ºaizeci ºi
opt de cereri de finanflare. Suportul financiar parflial a
fost acordat în bazã de competiflie pentru patruzeci de
cereri.
Conferinfla Internaflionalã „Modern Developments
in Thermodynamics“, Italia
18 aprilie – 23 aprilie
Valentin MUSTEAfiÃ
$ 807.43
Simpozion ºtiinflific al Societãflii Internaflionale în
Inginerie Opticã, SUA
5 aprilie – 9 aprilie
Veaceslav PERJU
$ 1 175.23
Conferinfla Anualã Internaflionalã „SETAC-Europe“,
Germania
25 mai – 29 mai
Oleg BOGDEVICI
$ 378.20
Congresul III al Arheologilor germani, Germania
25 mai – 30 mai
Aurel ZANOCI
$ 618.95
Colocviul Specializat AMPERE „EPR, NMR and NQR
in Solid State Physics: Recent Trends“, Italia
12 iunie – 20 iunie
Ion GERU
$ 875.79
Congresul V al Asociafliei Europene de Anatomie
Clinicã, România
3 iunie – 5 iunie
Viorel NACU
$ 320
Conferinfla Internaflionalã în Modelare ºi Similare,
Spania
14 mai – 22 mai
Petru OSMÃTESCU
$ 700
Simpozionul Internaflional în Magnetism, Rusia
20 iunie – 24 iunie
Sergiu BARANOV
$ 126.89
Congresul Mondial consacrat utilizãrii energiei
solare, Israel
4 iulie – 9 iulie

Eugenia BOBEICO

$ 633

Conferinfla Internaflionalã în Statistica Matematicã,
SUA
19 mai – 23 mai
Gheorghe MIªCOI
$ 677.60
Conferinfla Internaflionalã LOOPS’99, Republica
Cehã
26 iulie – 1 august
Victor ªCERBACOV
$ 525.56
Vladimir IZBAª
$ 525.56
Krasarm ªCIUKIN
$ 525.56
Parascovia SÎRBU
$ 525.29
Simpozionul Internaflional de Chimie Macrociclicã,
Spania
18 iulie – 23 iulie
Mihail REVENCO
$ 502.43
Nicolae GÃRBÃLÃU
$ 502.43
Conferinfla CARBON’99, SUA
11 iulie – 16 iulie
Ion DRANCÃ
$ 1 383
Conferinfla Internaflionalã în Gaze Ionizate, Polonia
11 iulie – 16 iulie
Victor STANCIU
$ 496.55
Congresul European al Neurologilor, Portugalia
7 septembrie – 11 septembrie
Vitalie LISNIC
$ 648.09
Conferinfla Anualã SPIE, SUA
18 iulie – 23 iulie
Boris CONSTANTINOV

$ 1 243.70

Conferinfla Internaflionalã în Algologie Aplicatã,
Italia
26 septembrie – 1 octombrie
Valeriu RUDIC
$ 933.62
Natalia DUDNICENCO
$ 651.62
Simpozionul Internaflional „Exploatarea stepelor
Euroasiatice în perioada preistoricã tîrzie“, Marea
Britanie
12 ianuarie – 16 ianuarie
Valentin DERGACIOV
$ 715
Congresul XXIV al Academiei Americano-Române
în domeniul ªtiinflei ºi Artei, Belgia
21 iulie – 25 iulie
Veaceslav ZELENfiOV
$ 630.16
Congresul EUROMAT’99, Germania
26 septembrie – 30 septembrie
Vladimir fiURCAN $ 759.73
Conferinfla ºtiinflificã în Izolare

Electricã

si
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Fenomene Dielectrice, SUA
17 octombrie – 21 octombrie
Oleg MOTORIN

$ 1 500.32

Conferinfla ºtiinflificã în Metodele Fizicii Statistice
Moderne, Japonia
8 noiembrie – 12 noiembrie
Nicolae ENACHI
$ 1 437
A XXV-a Sesiune Naflionalã de Chimie, România
6 octombrie – 8 octombrie
Eduard COROPCEAN
$ 26.59
Sesiunea ºtiinflificã MRS’99, SUA
29 noiembrie – 3 decembrie
Ion TIGHINEANU

$ 1 441

Sesiunea ºtiinflificã în Inginerie Opticã, SUA
24 septembrie – 26 septembrie
Igor CEPURIN
$ 488.56
Conferinfla ºtiinflificã ECOSS-18, Austria
21 septembrie –24 septembrie
Natalia MALCOVA
$ 604.42
Simpozion ºtiinflific FALK’115 în Aspectele
Contemporane ale Maladiilor Hepatice, Elveflia
20 octombrie – 25 octombrie
Iulia LUPAªCO
$ 500.40
Vlada-Tatiana DUMBRAVA
$ 500.40
Svetlana fiURCANU
$ 500.40
A VI-a Conferinflã Internaflionalã în Otologie ºi
Audiologie, Polonia
12 septembrie – 16 septembrie
Svetlana DIACOVA
$ 330.75
Conferinfla
Internaflionalã
în
Hemodializã ºi Transplant Renal, SUA
1 noiembrie – 8 noiembrie
Igor CODREANU
Conferinfla Europeanã Generalã
Fizicienilor, EPS-11, Marea Britanie
6 septembrie – 10 septembrie
Alexandru FOCªA

Nefrologie,

$ 860
a

Societãflii

$ 566.15

Simpozion Internaflional „Ecologie – Acoperiri
Metalice“, România
13 octombrie – 15 octombrie
Nicolae ªOLTOIAN
$ 72.69
Simpozion „Tratatele de la Karlowitz (1699 si
rezultatele lor), Polonia
19 octombrie – 21 octombrie
Eduard BAIDAUS
$ 144.23
Conferinfla

consacratã

aniversærii

a

70-a

a

Laboratorului de Ihtiopatologie din cadrul Institutului
de Cercetãri Piscicole din Sankt-Petersburg, Rusia
15 decembrie – 17 decembrie
Alexandru MOªU
$ 393.27
Cheltuieli administrative:
Cheltuieli program Burse:
Total cheltuieli:

$ 1 539
$ 26 426
$ 27 965
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CHELTUIELI DE PROGRAM ØI ADMINISTRATIVE – 1999
Educaflie ºi Învãflãmînt
Suport financiar pentru participãri la congrese, conferinfle, simpozioane
Programe Informationale & Media

$ 5 302 980
$ 1 402 976
$ 26 426
$ 1 159 471

Est Est

$ 101 918

Societate Civilã

$ 152 515

Programe pentru Tineret

$ 328 920

Programul Femei

$ 75 584

Sãnãtate Publicã

$ 341 337

Reforma Economicã

$ 288 887

Administraflie Publicã

$ 316 765

Drept

$ 322 263

Artã ºi Culturæ

$ 296 650

Cheltuieli administrative

$ 489 268
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SENAT ªI JURII 1999
Senatul Fundafliei Soros Moldova
Arcadie BARBÃROªIE
Preºedintele Senatului, Manager proiect, PNUD
Ion MOLDOVANU
ªef Catedra Neurologie ºi Neurochirurgie, Universitatea de Stat de Medicinã
ºi Farmacie
Natalia VRABIE
Director, Agroindbank
Mihai BURUIANÃ
Coordonator proiect, GTZ
Constantin CHEIANU
ªef-adjunct, Departament Teatru, Ministerul Culturii
Adela MARGINE
Expert Resurse Umane, Agenflia ARIA
Nicolae CHIRTOACÃ
Director, Colegiul Invizibil
Juriul pentru Programe Educaflionale
Ivan OGURfiOV
ªef Catedrã Chimia fizicã, Universitatea de Stat din Moldova
Eugen MARTIN
ªef Direcflie Relaflii Externe, Ministerul Culturii
Mihai CERNENCO
ªef Catedrã ªtiinfle Umanistice, ULIM
Ludmila STEPAN
Director, Unitatea de implementare a programului educaflional al Bãncii
Mondiale în Moldova
Gheorghe GÎRNEfi
ªef Direcflie de Invãflãmînt, Cimiºlia
Ludmila PAPUC
Sef Catedrã, ªtiinfle ale educafliei, Universitatea Pedagogicã „I.Creangã“
Larisa STOG
Profesor, Universitatea de Stat „A.Russo“, Bãlfli
Adela MARGINE
Expert Resurse Umane, Agenflia ARIA
Juriul pentru Artã ºi Culturã
Svetlana BIVOL
Director, Teatrul Naflional de Operã ºi Balet
Constantin CHEIANU
ªef-adjunct, Departament Teatru, Ministerul Culturii
Emilian GALAICU-PÃUN Scriitor
Ion BUNDUCHI
Director, Postul de Radio „Antena C“
Vlad BOLBOCEANU
ªef catedrã, Ceramicã, Universitatea de Stat a Artelor
Margareta NEAMfiU
ªef Direcflie Personal ºi Învãflãmînt artistic, Ministerul Culturii
Violeta COJOCARU
Consultant naflional, UNICEF, Reporter „Deutche Welle“
Juriul Societate Civilã, Programe Medicale, Programul Femei
Rodica COMENDANT
ªef de Studii, Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie
Adrian EVTUHOVICI
Manager proiect, LGI, Budapesta
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Jason SCARPONE
Ion MOLDOVANU
Sofia BOLDURATU
Aliona NICULIfiÃ
Octavian ªCERBAfiCHI

Director adjunct, CNFA
ªef catedrã, Neurologie ºi Neurochirurgie, Universitatea de Stat de Medicinã ºi
Farmacie
Consultant principal în secflia Probleme Sociale, Cancelaria de Stat a Guvernului RM
Director, Centrul CONTACT
Director adjunct, Centrul de Investigaflii Strategice ºi Reforme

Juriul pentru Programe Drept ºi Administraflie Publicã
Raisa BOTEZATU
Judecãtor, Curtea Supremã de Justiflie
Valeriu ZUBCO
Profesor, Universitatea de ªtiinfle Umaniste
Victor POPA
Profesor, ULIM
Mihai BURUIANÃ
Coordonator proiect, GTZ
Leonid GOIMAN
Secretar, pretura Ciocana, mun. Chiºinãu
Vasile UNTU
Parlamentar
Tudor DELIU
Profesor, Academia de Administraflie Publicã
Ion MIHAILUfiÃ
ªef-adjunct, secflia administraflie publicã localã, Cancelaria de Stat
Juriul Programului Est - Est
Nicolae CHIRTOACÃ
Director, Colegiul Invizibil
Ana PASCARU
Cercetãtor, Institutul de Filosofie, Sociologie ºi Drept, Academia de ªtiinfle
din Moldova
Stefan TIRON
Consilier, Ministerul Educafliei ºi Stiinflei
Valeriu GHEORGHIU
ªef Direcflia Organizaflii Economice internaflionale, Ministerul Afacerilor Externe
Juriul CSAC
Antonina SÂRBU
Constantin CIOBANU
Tudor STÃVILÃ
Octavian EªANU
Aliona NICULIfiÃ
Constantin CHEIANU

Coordonator Program Femei, FSM
Critic de artã
Istoric de artã
Curator de artã
Director, Centrul CONTACT
ªef adjunct, Departament Teatru, Ministerul Culturii

COLABORATORII FSM
Fundaflia Soros Moldova
Str. Bulgarã, 32
Chiºinãu, 2001
Republica Moldova
Tel. (373 2) 270031, 270232
Fax (373 2) 270507
E-mail Foundation@soros.md
www.soros.md
Fundaflia Soros Moldova, Oficiul Bãlfli
Str. Puºkin, 38
Bãlfli
Republica Moldova
Tel./Fax (373 23) 24522
Victor URSU
Varvara COLIBABA
Sergiu BOTEZATU
Dumitru CHITOROAGÃ
Ana COREfiCHI
Mariana ALECSANDRI
Iulia MOLDOVAN
Angela MUªET

Director Executiv
Director Adjunct
Director Financiar
Grant Manager, Internet
Est Est
HESP, Biblioteci
SPELT, Schimb de elevi
Burse, Program pentru tineret

vursu@soros.md
vcolibaba@soros.md
sbotezatu@soros.md
dchitoroaga@soros.md
acoretchi@soros.md
malecsandri@soros.md
imoldoveanu@soros.md
amuset@soros.md
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Igor NEDERA
Victor MUNTEANU,
Violeta FRUNZE
Victoria ANTONIU
Viorel SOLTAN
Antonina SÂRBU
Victoria MIRON
Corina COTOROBAI
Olga OSADCII
Iulia IGNATIUC
Olga RUSU, Lilia DRAGNEV
Dan SPATARU
Viorel URSU
Victor ANDRONIC
Vasile GÎRLEA
Elena VACARCIUC
Elena VITIUC
Violeta GRAUR
Liuba COTOROBAI
Ala DICUSARÃ
Lucia COJOCARU

Societate civilã, Reforma economicã
Drept
Drept
Administraflie publicã
Sænætate Publicæ
Femei
Culturã ºi artã, Editare de carte
Arte plastice
Mass-media
Coordonator oficiul Bãlfli
Director CSAC
CSAC
Consilier-referent
Manager de reflea
Administrator
Contabil-sef
Contabil
Contabil
Casier
Recepflionistã
Recepflionistã

inedera@soros.md
vmunteanu@soros.md;
vfrunze@soros.md
vantoniu@soros.md
vsoltan@soros.md
asarbu@soros.md
vmiron@soros.md
oosadcii@soros.md
ldragnev@soros.md
spataru@soros.md
viorel.ursu@soros.md
vandronic@soros.md
evacarciuc@soros.md
vgraur@soros.md
adicusara@soros.md

INSTITUfiII AFILIATE
Programul Educaflional “Pas cu Pas”
Str. Puºkin nr. 16
Chiºinãu, 2012
MD Moldova
Tel. (373 2) 220112
Tel./Fax: (373 2) 220113
E-mail: hs@moldnet.md
Cornelia CINCILEI
Svetlana SEMIONOV
Valentina LUNGU
Olga OLEVSCHI
Rita RUSU

Director Executiv
Metodist coordonator
Metodist coordonator
Asistent
Contabil

Centrul Educaflional Pro Didactica
Str.Armeneascã nr.13
MD 2012, Chiºinãu
Moldova
Tel.: 541994, 542556
Fax: 544199
e-mail: livanovici@cepd.soros.md
Liliana IVANOVICI
Viorica POSTICÃ
Neonila MITCHEVICI
Silvia BARBAROV
Violeta DUMITRAªCU
Nicolae CREfiU
Lilia STÎRCEA
Lilia MARIN
Mariana KIRIAKOV

Director Executiv
livanovici@cepd.soros.md
Manager Programe Educaflionale
Manager Administrare Programe
Coordonator Programe Educaflionale
Coordonator Programe Educaflionale
Coordonator Programe Educaflionale
Coordonator Training
Asistent Programe Educaflionale
Manager Centrul de Informare ºi Documentare
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Rodica DAVID
Victoria GALII
Dorina CALINOVSCAIA
Victoria REVENCO
Victoria COSTINA
Victor EFRIM
Ilarion PANFILE
Tatiana MAZILO
Tamara CAMERZAN
Marin BALANUfiÃ

Bibliotecarã
Director ªcoala de Limbi Moderne
Profesoarã de limbã englezã
Asistent Administrativ
Coordonator ªcoala de Limbi Moderne
Manager Sisteme Computere
Manager Servicii Generale
Contabil-ºef
Contabil
Casier

Colegiul Invizibil Moldova
Str. Puºkin nr.16/1
Chiºinãu, 2012
MD Moldova
Tel./fax: (3732) 222503
Tel.: (3732) 222504
E-mail: NC@ic.soros.md
Nicolae CHIRTOACÃ
Eleonora DUPOUY
Ion CULEAC
Veaceslav GHIfiIU

Director
Coordonator de program
Coordonator administrativ
Contabil

NC@ic.soros.md

Centrul de Informaflii Universitare
Bd. ªtefan cel Mare ºi Sfînt nr. 148, apt. 22
Chiøinæu, Moldova, MD-2012
Tel.: (373 2) 246621
Tel./fax: (373 2) 246739,
E-mail: eac@dnt.md
www.iatp.md/eac
Vitalie VREMIª
Gabriela COTOROBAI

Director
Asistent

Liga Naflionalã de Dezbateri Preuniversitare (LNDP)
Str. Puºkin nr.16 A
MD 2012, Chiºinãu, Moldova
Iulia MOLDOVAN
Adrian CATAN
Corneliu CIRIMPEI

Director Executiv
Coordonator
Coordonator

imoldoveanu@soros.md
adriancatan@yahoo.com
Cirimpei@mail.md

Centrul de Dezvoltare a Tineretului (CDT)
str. Bulgarã nr. 32 A
MD 2001, Chiøinæu, Moldova
Iulia MOLDOVAN
Melania MIHAILOV
Natalia OLENCIUC

Director executiv
Coordonator
Asistent

Centrul Independent de Jurnalism
Str. ªciusev 53
2012, Chiºinãu, Moldova
Tel: (373 2) 213652, 227539
Fax: (373 2) 226681
http://ijc.iatp.md

imoldoveanu@soros.md
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Corina Cepoi
Angela Sîrbu
Lilia Bogdænaø
Doina Melnic
Nelly Harabara
Nicolae Negru
Vitalie Chiperi
Emil Dediu

Director
Vicedirector
Coordonator program
Coordonator program
Redactor “Mass-media în Republica
Moldova”, “Curier Media”
Redactor-ºef “Mass-media în Republica
Moldova”, “Curier Media”
Coordonator resurse informaflionale
Coordonator Drept Media

director@ijc.iatp.md
asirbu@ijc.iatp.md
coordinator@ijc.iatp.md
dmelnic@ijc.iatp.md
Hnel@ijc.iatp.md

dbase@ijc.iatp.md
mlu@ijc.iatp.md

Director Executiv (Executive Director)
Director Tehnic (Technical Director)
Contabil (Book keeper)
Relatii Publice (PR)
Web master
Web designer
Web master
Web programmer
System administrator
System administrator
Client support engineer

dscola@dnt.md
vb@dnt.md
a@dnt.md
pr@dnt.md
(oxana@dnt.md)
(aculiuc@dnt.md)
(oilies@dnt.md)
(madvova@moldnet.md)
(vr@dnt.md)
(ss@dnt.md)
(sz@dnt.md)

editor@ijc.iatp.md

Asociaflia DNT
Str. Puøkin nr. 16
MD 2012, Chiøinæu, Moldova
Tel/fax: 229229
Email: info@dnt.md, pr@dnt.md
Dona ªCOLA
Vitalie BORDENIUC
Ala ªTEFÎRfiÃ
Karine HACEATUROV
Oxana COMANESCU
Alexandru CULIUC
Oleg ILIEª
Vladimir MADONICI
Veaceslav REVUfiCHI
Silviu ªTEFÎRfiÃ
Sebastian ZAVADSCHI

Alianfla pentru Microfinanflare din Moldova
Str. Puºkin nr. 16
MD 2012, Chiºinãu, Moldova
Tel: (373 2) 22-99-04; 22-99-05
Fax: (373 2) 22-99-02
mma@mma.dnt.md
Igor PÃDURE
Lidia BARBULAT
Liliana COZMIC
Aurica CROZU
Artur MUNTEANU
Svetlana OJOG
Ludmila SANDU
Maria ECHIM
Angela MICINSCHI
Ludmila CEBAN
Constantin fiÃRAN
Svetlana VRABIE
Maria BARBÃROªIE
Valentina SÎRBU
Sergiu MURSA
Maria OCA
Eduard GUDUMAC
Eleonora GROSU
Liviu MUNTEANU
Inga MURARIU

Director executiv
Agent de dezvoltare
Agent de dezvoltare
Agent de dezvoltare
Agent de dezvoltare
Agent de dezvoltare
Agent de dezvoltare
Agent regional de dezvoltare reg. Cahul
Agent regional de dezvoltare reg. Cahul
Agent regional de dezvoltare reg. Cãuºeni
Agent regional de dezvoltare reg. Cãuºeni
Agent regional de dezvoltare reg. Cãuºeni
Agent regional de dezvoltare reg. Orhei
Agent regional de dezvoltare reg. Orhei
Agent regional de dezvoltare reg. Rezina
Agent regional de dezvoltare reg. Rezina
Contabil
Secretarã
Agent regional de dezvoltare reg. Cahul
Translator
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Centrul Naflional de Studii ºi Informare pentru Problemele Femeii
Str. 31 August 1989 nr. 137A, biroul 14
MD 2004, Chiºinãu, Moldova
Tel./Fax: (373 2) 241393
E-mail: cnsipf@moldnet.md
Galina PRECUP
Ana MELNIC
Alina DOROª

Director
Consultant
Asistent

Centrul Naflional de Informaflii Medicale “MedNet”
Str. Testemiflanu nr. 27
MD 2028, Chiºinãu, Moldova
Tel./Fax: +373 (2) 727577
E-mail: medinfo@mednet.md
Dumitru VOLCOV
Dmitrii MAXIMENCO
Veaceslav TENTIU

Director
Coordonator
Manager

dvolcov@mednet.md
dmaximenco@mednet.md
vtentiu@mednet.md

Director
Administrator
Asistent
Contabil

dragos@lc.dnt.md

Clinica Juridicã
Str. A. Mateevici nr. 60
MD 2012, Chiºinãu, Moldova
Tel: (373 2) 232453
Fax: (373 2) 245070
E-mail: dragos@lc.dnt.md

Dragoº BLANARU
Nicolae MUNTEANU
Angela GOLBAN
Maria JOSAN

Centrul Republican pentru Perfecflionarea Cadrelor din Sistemul Ministerului Justifliei ºi al
Procuraturii
Str. Petru Rareº nr. 18
MD2014, Chiºinãu, Moldova
Tel: (373 2) 228186
Fax: (373 2) 228185, 228187
E-mail: JTC@cni.md
Silvia POGOLªA
Alexandru MÃRCAUfiAN
Eugenia GHEORGHIfiÃ
Elena TÃBÃCARI

Director Executiv
Asistent
Asistent
Contabil

Centrul CONTACT
Str.Bulgaræ nr.28
MD 2001, Chiºinãu, Moldova
Tel.: (373 2) 270112
Tel./fax: (373 2) 270436
E-mail: info@contact.md
all@contact.md
www.contact.md
Aliona NICULIfiÃ
Igor GROSU

Director Executiv
Director Proiecte

aniculita@contact.md
igrosu@contact.md

RAPORT DE ACTIVITATE 1999

Stela MOCANU
Liliana CALMAfiUI
Mircea COJOCARU
Veaceslav SCAFARU
Oleg EFRIM
Corneliu IARINCOVSCHI
Eugen ONOI
Loreta ªAGANOVSCHI
Elena VITIUC

Coordonator Centre regionale,
Centrul de Voluntariat
Coordonator Proiect
Coordonator Proiectul Dezvoltare Ruralã
Coordonator
Jurist
Coordonator Proiecte Informaflionale
Administrator Reflea de Calculatoare
Coordonator Resurse
Contabil

Branºa Nord
or. Bãlfli
str.Puºkin, 38
Universitatea Pedagogicã “A. Russo”, bloc 2
Tel/fax (231) 201-57
E-mail: contactb@bl.moldpac.md
Victor GÃINÃ
Viorel MÃRGINEANU

Coordonator Regional
Asistent Coordonator

Branºa Sud
or. Cahul
Bd. Republicii nr. 4, oficiul 29
Colegiul de Pedagogie ºi Arte
Tel/fax (239) 28-993
E-mail: contactc@moldnet.md
Silvia BÎCENCO
Mihai CUCEREANU

Coordonator Regional
Asistent Coordonator

or. Soroca
Str. ªtefan cel Mare øi Sfînt, nr 20
“ASITO” Tel: (230) 260-23
E-mail:contacts@moldnet.md
Ion BABICI

Coordonator Regional

or. Comrat
Str. Galaflana nr.17, oficiul 421
Universitatea de Stat din Comrat
Tel: (238) 25972
E-mail: contactt@moldnet.md
Vitalie CHIURCCIU

Coordonator Regional

smocanu@contact.md
lcalmaflui@contact.md
mcojocaru@contact.md
vscafaru@contact.md
oefrim@contact.md
cornel@contact.md
eo@contact.md
inf@contact.md
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LISTA ABREVIERILOR
AAPM
AP
ASEM
AªM
CEU
INPCD
ISR
IªPP
MEª
UAM
UCCM
ULIM
UPS
USA
USB
USC
USM
USMF
USU
UST
UTM

Academia de Studii in domeniul Administrafliei Publice din Moldova
Academia de Poliflie “ªtefan Cel Mare”
Academia de Studii Economice din Moldova
Academia de ªtiinfle a Republicii Moldova
Centrul de Educaflii Universitare
Institutul Naflional de Perfecflionare a Cadrelor Didactice
Institutul de ªtiinfle Reale de pe lîngæ Universitatea de Stat din Moldova
Institutul de ªtiinfle Pedagogice ºi Psihologice
Ministerul Educafliei ºi ªtiinflei din Republica Moldova
Universitatea Agrarã de Stat din Moldova
Universitatea Cooperatist Comerciala din Moldova
Universitatea Liberã Internaflionalã din Moldova
Universitatea Pedagogicã de Stat “Ion Creanga” din Moldova
Universitatea de Stat a Artelor
Universitatea de Stat “A. Russo” din Bãlfli
Universitatea de Stat din Comrat
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie “ Nicolae Testemiflanu”
Universitatea de Studii Umanistice
Universitatea de Stat din Tiraspol
Universitatea Tehnicã din Moldova

