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Conceptul de societate deschisã, introdus de filozoful Karl Popper, se bazeazã pe recunoaºterea
faptului cã noi sîntem diferiþi, avem un nivel de cunoºtinþe diferite, viziuni ºi interese diferite. Nimeni
nu deþine monopolul asupra adevãrului în ultimã instanþã, ºi fiecare dintre noi are dreptul la o
pãrere proprie, dreptul de a-ºi expune liber ºi deschis aceastã pãrere. Instituþiile societãþii deschise au
deci menirea sã asigure respectarea acestor diversitãþi; societatea deschisã este bazatã pe un sistem
politic democratic, economie de piaþã, stat de drept cu puterile separate, o societate civilã dezvoltatã.
Din pãcate, acest sfîrºit de mileniu nu a constituit un punct de cotiturã pentru dezvoltarea socialã a
þãrii. Anul 2000 a trecut sub semnul luptei politice dintre Parlament ºi Preºedinþie, confruntare care
s-a soldat pînã la urmã cu schimbarea sistemului de guvernare în þarã din semiprezidenþial în unul
parlamentar. Probabil cea mai importantã trãsãturã a acestei schimbãri este faptul cã ea a avut loc în
condiþii care ne-ar plãcea sã le numim democratice, dictate doar de respectarea legii. Criza
parlamentarã, urmatã de alegerile anticipate (ale cãror consecinþe încã urmeazã a fi analizate), a
urmat aceleaºi reguli democratice.
Activitatea politicã efervescentã nu ºi-a gãsit reflectare în activitatea economicã: dezvoltarea
economicã a fost neesenþialã pentru a influenþa decisiv nivelul de trai, care este în continuã
deteriorare, cu implicaþii sociale profunde.
În aceste condiþii Fundaþia ºi-a concentrat eforturile asupra domeniilor care, credem noi, sînt
determinante pentru viitorul þãrii. Am pus un accent deosebit pe susþinerea activitãþilor educaþionale, într-un sens larg (finanþarea, pe lîngã programul învãþãmînt, a proiectelor cu o largã
componentã de formare/ instruire din cadrul altor programe). Am considerat cã dezvoltarea capacitãþilor umane este factorul decisiv pentru asigurarea viitorului þãrii.
Susþinerea reformei administraþiei publice locale, a programelor orientate spre constituirea statului
de drept, spre dezvoltarea unei societãþi civile viabile care ar garanta durabilitatea reformelor
democratice au fost alte domenii prioritare de activitate ale Fundaþiei. Un ºir de proiecte au fost
orientate spre susþinerea reformei agrare ºi a dezvoltãrii economice rurale.
Alegerile parlamentare anticipate, dupã cum au concluzionat organismele internaþionale de monitorizare, s-au conformat standardelor internaþionale. Este un semn al stabilirii sistemului electoral
democratic în þarã, semn al construcþiei democratice în dezvoltare. Deºi este greu de inventat un
instrument ce ar putea mãsura cu rigoare contribuþia Fundaþiei la aceastã dezvoltare, aº vrea sã cred
cã aportul ei, prin programele ºi proiectele susþinute ºi implementate pe parcursul a opt ani de
activitate, a fost substanþial.
În final aº vrea sã mulþumesc personalului Fundaþiei, membrilor Juriilor ºi Senatului pentru
eforturile depuse, dar ºi celor care au fãcut totul ca aceste iniþiative sã devinã realitate.
Arcadie BARBÃROªIE,
Preºedintele Senatului
Fundaþiei Soros-Moldova
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În acest an Fundaþia ºi-a continuat activitatea, susþinînd direcþiile prioritare orientate spre constituirea unei societãþi deschise în þarã.

Fundaþia Soros-Moldova

7

CUVÎNT ÎNAINTE

Prioritãþile programului au fost urmãtoarele:
 stimularea eforturilor de reformare conceptualã în
învãþãmînt;
 inovaþii curriculare (crearea de noi programe alternative, etc.);
 programe de implementare a noilor tehnologii de
predare/ învãþare;
 instituþii inovatoare (crearea de facultãþi-pilot, catedre-pilot etc.);
 reforma instituþionalã de predare/ învãþare;
 programe de perfecþionare a cadrelor ºi de pregãtire a
managerilor în învãþãmîntul superior.
Strategia programului a fost elaboratã de Consiliul de
Experþi ºi include cîteva direcþii de activitate, descrise în
programele ce urmeazã.
MODERNIZAREA CURRICULUM-ului UNIVERSITAR
Programul a sprijinit proiectele de restructurare a curriculum-ului universitar existent, proiectele de introducere a noi cursuri în programul de studiu ºi proiecte care
vor oferi noi metode de predare/ învãþare conform standardelor internaþionale. Toate granturile au fost oferite în
bazã de concurs.
Programe analitice
Au fost sprijinite eforturile cadrelor didactice universitare de a introduce cursuri noi în programul de studiu sau
de a restructura cele existente în cadrul curriculum-ului,
în domeniul ºtiinþelor socio-umanistice. Au fost oferite
15 granturi pentru proiecte de programe analitice.

Grant gradul I

$500

Ion GURGHIª, UPS Ion Creangã, Conflictologia pedagogicã
Angela CAMINSCHI, UPS Ion Creangã, Evaluarea activitãþii educaþionale

Grant gradul I

$400

Timofei ROªCA, UPS Ion Creangã, Analiza textului literar
Eugen SAVA, ULIM, Paleocivilizaþiile balcanice

Grant gradul III

$300

Loretta HANDRABURA, UPS Ion Creangã, Folcloristicã ºi
mitologie
Ludmila PASCARI, USM, Institutul de ªtiinþe Reale, Certificarea, auditarea ºi gestiunea costului calitãþii
Lidia ILAªCU, USM, Institutul de ªtiinþe Reale, Ecologie
urbanisticã
Eugen SAVA, ULIM, Izvoarele ºi istoriografia istoriei antice a
Greciei ºi Romei
Serghei PORTÃRESCU, ASEM, Management strategic
Total granturi programe analitice:

$5700

Stagii ºi vizite ale profesorilor universitari
În contextul reformei curriculare, programul a oferit un
suport financiar cadrelor didactice universitare din Moldova în vederea efectuãrii de stagii la centrele universitare din strãinãtate sau de cercetare în centre universitare, arhive ºi biblioteci. De asemenea, a fost susþinutã
invitarea profesorilor din strãinãtate, personalitãþi marcante, cunoscute în cercurile academice din domeniul
respectiv pentru a þine prelegeri sau cicluri de cursuri în
universitãþile din Moldova. Scopul acestui program a fost
de a ajuta profesorii sã elaboreze cursuri noi sau sã le
restructureze pe cele existente, sã implementeze tehnologii noi de predare/ învãþare etc.
Stagii
Participare la cursul de studii Politicã economicã aplicatã, Institutul Unit din Viena, Austria, 31 ianuarie - 26
mai 2000
Elena MARCOVA, doctorand în cadrul ASM, lector superior la ULIM
$391
Stagiu la Institutul Internaþional de cercetãri ºtiinþifice a
manualelor ºcolare Georg Eckert, Germania, 14 - 27 februarie 2000
Gheorghe GONÞA, doctor habilitat în istorie, profesor
universitar, ºeful Catedrei Istoria Românilor, UPS Ion
Creangã
$492
Stagiu la Departamentul Filologie Clasicã, Facultatea de
Litere, Universitatea Al.I. Cuza, România, 25 martie - 24
aprilie 2000
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Misiunea Programului de Sprijinire a învãþãmîntului superior este de a contribui la procesul de dezvoltare a învãþãmîntului superior, în domeniul ºtiinþelor socio-umanistice. Programul are ca scop promovarea schimbãrilor de
sistem în învãþãmîntul superior prin lansarea de programe inovative ºi sprijinirea iniþiativelor comunitãþii academice, îndreptate spre democratizarea sistemului educaþional.

Marin DOLINÞÃ, ULIM, Filozofia dreptului
Valentina URSU, UPS Ion Creangã, Mitologia
Rodica URSACHI, UPS Ion Creangã, Psihologia creativitãþii
Dragoº CUCEREANU, ULIM, Problemele reglementãrii juridice
a Internetului
Ion GUMENÎI, USM, Diplomaticã medievalã
Marcela DILION, USM, Adopþie ºi plasament familial

Fundaþia Soros-Moldova

PROGRAMUL DE SPRIJINIRE
A ÎNVÃÞAMÎNTULUI SUPERIOR
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Claudia CEMÎRTAN, doctor în filologie, conferenþiar universitar, ºef Catedrã Filologie Clasicã, USM
$636

Ala BELOSTECINIC, conferenþiar universitar, doctor, Facultatea de ªtiinþe politice ºi administrative, USM
$28

Stagiu la Universitatea din Varºovia, Polonia, 27 martie 29 mai 2000
Vladimir MISCHEVCA, doctor în istorie, cercetãtor ºtiinþific la Institutul de Istorie al Academiei de ªtiinþe a
Republicii Moldova
$499

Participare la laboratorul Media, comunicare ºi culturã,
Universitatea din Bucureºti, România, 6 - 9 iulie 2000
Constantin MARIN, doctor conferenþiar universitar, USM
$28

Stagiu la Facultatea de Psihologie ºi ªtiinþele educaþiei,
Universitatea Al.I. Cuza, Iaºi, România, 3 - 17 aprilie
2000
Ina MORARU, colaborator la catedra de Psihologie ºi
Pedagogie, ULIM
$260
Stagiu la Universitatea Paris - III, Sorbonne, Nouvelle,
ªcoala Superioarã de traducãtori ºi interpreþi, 1 - 31 mai
2000
Ana GUÞU, Directorul departamentului Limbi strãine,
ULIM, doctor conferenþiar la catedra Limba ºi literatura
francezã, ULIM
$432
Stagiu la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureºti, 12 - 26 iunie 2000
Vasile PAVEL, profesor universitar, doctor habilitat, ºef al
catedrei Limbã românã ºi filologie clasicã, UPS Ion
Creangã
$429
Stagiu la Centrul Internaþional de Studii Pedagogice din
Sèvres, Franþa, 24 iulie - 4 august 2000
Ina POPCOV, lector superior la Catedra Limba ºi literatura
francezã, Departamentul Limbi Strãine, ULIM
$500
Stagiu la Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã a
Universitãþii Bucureºti, România, iunie - iulie 2000
Tatiana SPÃTARU, lector la Catedra de Sociologie ºi Asistenþã Socialã, USM
$496
Stagiu la Universitatea din Sofia Kl. Ohridski, Bulgaria,
15 iunie - 15 august 2000
Nadejda POPAZ, asistentã la catedra Filologie bulgarã,
Universitatea de Stat din Comrat
$698
Stagiu la Universitatea din Sofia Kl. Ohridski, Bulgaria,
15 iunie - 15 august 2000
Maria DELIBALTOV, lector la Catedra Filologie bulgarã,
Universitatea de Stat din Comrat
$700
Participare la Colocviul Român - Francez de ºtiinþe ale
informãrii ºi comunicãrii, Bucureºti, România, 6 - 9 iulie
2000

Stagiu la Duke University, Carolina de Nord, SUA, 3 - 30
august 2000
Valentin ARION, profesor universitar, doctor habilitat, ºef
Catedrã Economie ºi Management în energeticã, Universitatea Tehnicã din Moldova
$1007
Stagiu la Institutul Naþional de Cercetare ºi Dezvoltare în
turism, Bucureºti, România, 20 iulie - 20 august 2000
Elena TURCOVA, doctor conferenþiar universitar, ºef catedrã Comerþ, turism, servicii hoteliere, ASEM
$378
Participare la cursurile ªcolii de varã intensive de Modelare economicã aplicativã, Universitatea Liberã din
Bruxelles, Belgia, 7 - 13 august 2000
Lilia CARAªCIUC, doctor în economie, profesor de macroeconomie, Academia de Studii Economice, expert al
Centrului de Investigaþii Strategice ºi Reforme
$417
Participare la seminarul Politica familiei: practicã ºi probleme. Experienþa regiunii Samara, 10 - 15 iulie 2000
Iulia IURCHEVICI, lector universitar, UPS Ion Creangã
$426
Stagiu la Centrul regional de reabilitare socialã a minorilor, Samara, Rusia, 10 - 15 iulie 2000
Valentina STRATAN, prodecan Facultatea de Psihologie ºi
Psihopedagogie, UPS Ion Creangã
$426
Stagiu la Arhiva de Politicã Externã, Biblioteca MAE,
Moscova, Rusia, 15 iulie - 1 august 2000
Ludmila ANTONOVA, lector, Facultatea de istorie ºi relaþii
internaþionale, ULIM
$500
Participare la Seminarul Internaþional de limbã ºi culturã
bulgarã, Bulgaria, 7 - 26 august 2000
Elena RAÞEEVA, profesor limbã bulgarã, UPS Ion
Creangã
$48
Stagiu la Facultatea de Geografie, Universitatea Spiru
Haret, Bucureºti, România, 1 - 30 decembrie 2000
Igor CODREANU, lector universitar, Catedra geografie
fizicã generalã, Facultatea geografie, Universitatea de
Stat din Tiraspol
$300

Stagiu de documentare la Universitatea de Studii, Milano, Italia, 1 ianuarie - 31 martie 2001
Olga IRIMCIUC, lector, magistru în filologie, Catedra de
literaturã universalã, Facultatea de Limbi ºi Literaturi moderne, USM
$418
Stagiu de documentare la Institutul Georg Eckert, Braunschweig, Germania, ianuarie 2001
Nina PETROVSCHI, conferenþiar universitar, doctor în
istorie, UPS Ion Creangã
$477
Stagiu de documentare la Institutul Max Planck, Heidelberg, Germania, 2 ianuarie - 30 iunie 2001
Constantin LAZARI, doctor în drept, lector universitar,
USM
$461
Stagiu de documentare la Universitatea de Studii din
Padova, Italia, 1 ianuarie - 30 aprilie 2001
Lidia CAZACU, profesor de limbã ºi civilizaþie italianã,
Universitatea de Stat din Moldova
$486
Stagiu de documentare la Institutul de Cercetãri Academice ºi Studii Educative din Roma, Italia, ianuarie februarie 2001
Svetlana TÎRÞÃU, doctor conferenþiar, catedra Teoria ºi
Istoria teatrului, Universitatea de Stat a Artelor
$596
Stagiu de documentare la Universitatea din Varºovia ºi
Universitatea Adam Mickiewicz, Poznan, Polonia, 8 ianuarie - 7 aprilie 2001
Eduard BAIDAUS, conferenþiar universitar, doctor în istorie, Catedra Istorie Universalã, Facultatea de Istorie ºi
Etnopedagogie, UPS Ion Creangã
$524
Profesori invitaþi
Organizarea cursului Psihologia socialã clinicã pentru
studenþii ºi profesorii facultãþilor de psihologie a universitãþilor din Chiºinãu, 23 - 27 martie 2000

Organizarea ªcolii de varã pentru studenþi O lume în
schimbare: prin intermediul comunicãrii, spre integrare,
Vadul lui Vodã, Republica Moldova, 23 iulie - 6 august
2000
Profesor invitat dr. Andrei BREZIANU, profesor Universitatea Catolicã din America pentru susþinerea cursului
Contactul dintre culturi ºi integrarea europeanã
director de proiect: Mihai GUZUN, decan al Facultãþii de
Jurnalism, USM
$1300
Susþinerea cursurilor de Retoricã anticã ºi Relaþii culturale ºi lingvistice greco-române, Facultatea de Litere a
USM, pentru studenþii facultãþilor de Litere ºi ªtiinþe
Politice, Chiºinãu, 18 - 29 septembrie 2000
Profesori invitaþi: profesor doctor Traian DIACONESCU ºi
profesor doctor Vasile ARVINTE, Universitatea Al.I. Cuza, Iaºi, România
Director proiect Claudia CEMÎRTAN, doctor în filologie,
conferenþiar universitar, ºefa catedrei Filologie clasicã,
USM
$400
Organizarea ªcolii estivale Metode ºi tehnici de analizã
politicã, Chiºinãu, 14 - 25 august 2000
Profesori invitaþi dr. Robert NEWLEN, ºef de serviciu la
Biblioteca Congresului SUA pentru prezentarea unui raport cu privire la practica americanã de analizã politicã
universitarã ºi analizã ºi prognozã politicã.
Director proiect Oleg SEREBRIAN, prorector, Universitatea Liberã din Moldova
$500
Conferinþa ºtiinþifico-practicã Problema pregãtirii cadrelor pentru asistenþa psihologicã a populaþiei, Chiºinãu,
29 septembrie 2000. Conferinþa este destinatã profesorilor universitari de la facultãþile de psihologie, psihologie reabilitarã ºi psihiatrie, doctoranzi de la ICS, psihologi, asistenþi sociali.
Profesori invitaþi: profesori universitari de la facultãþile
de psihologie, Bucureºti ºi Iaºi, România, profesori universitari de la UPS Al. Russo, profesori de la catedra de
psihologie UP Moscova, Rusia, psiholog de la centrul de
asistenþã psihologicã, Paris, Franþa
Director proiect: Lucia SAVCA, doctor în pedagogie,
conferenþiar interimar la catedra de psihologie, UPS Ion
Creangã
$895
Total granturi stagii ºi vizite
ale profesorilor universitari:

$16 425
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Participare la conferinþa Alliance of Universities for Democracy, Sofia, Bulgaria, 5 - 8 noiembrie 2000
Elena MARCOVA, lector superior, Catedra Economie ºi
Relaþii Economice Internaþionale, ULIM
$340

Profesor invitat dr. André SIROTA, Universitatea Paris 10
Director proiect Ion NEGURÃ, doctor conferenþiar universitar, ºeful Catedrei de psihologie a UPS Ion Creangã
$420

Fundaþia Soros-Moldova

Stagiu de documentare în domeniul limbii ºi literaturii
italiene la Universita degli Studi, Genova, Italia, 1 noiembrie 2000 - 31 ianuarie 2001
Radu MELNICIUC, lector, catedra Filologie italianã ºi spaniolã, USM
$517
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Granturi instituþionale pentru proiecte de
restructurare a curriculum-ului universitar
Laboratorul universitar Psihologie managerialã aplicatã
 dezvoltare ºi cercetare pentru studenþi 2000 - 2001
Obiectivul acestui proiect îl reprezintã crearea unor condiþii
pentru dezvoltarea abilitãþilor ºi competenþelor manageriale ale studenþilor cu accent pe competenþele sociale.
Directorul proiectului: Larisa STOG, doctor în psihologie,
conferenþiar, cercetãtor ºtiinþific superior, Universitatea
Pedagogicã Al. Russo din Bãlþi
$18 651
Dezvoltarea curricularã a Universitãþii de Stat din Cahul
2000 - 2002
Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea disciplinelor
ºi cursurilor în cadrul Universitãþii de Stat din Cahul prin
cooperarea cu centrele universitare din Republica Moldova ºi România.
Directorul proiectului: Elena ªIªCANU, dr. conf. universitar, decanul Facultãþii ªtiinþe Socio-Umanistice, Universitatea de Stat din Cahul
Bugetul proiectului: $60 000 eºalonat pe trei ani.
$27 000
Educaþia profesionalã pentru infrastructura informaþionalã globalã
Proiectul urmãreºte scopul de optimizare a procesului
instructiv - formativ la specialitatea Biblioteconomie ºi
Asistenþã Informaþionalã.
Directorul proiectului: Nelly ÞURCAN, ºefa catedrei Biblioteconomie ºi Asistenþã informaþionalã, Universitatea
de Stat din Moldova
$14 670
Alte cheltuieli (anunþuri, expertize):
Total cheltuieli dezvoltarea curriculum-ului:

$1 997
$84 443

Dezvoltarea materialelor didactice pentru
învãþãmîntul superior
Programul a sprijinit dezvoltarea materialelor didactice
pentru instituþiile de învãþãmînt superior, acordînd granturi pentru elaborãri de manuale ºi editînd lucrãri originale ale autorilor din Moldova în domeniul ºtiinþelor socioumanistice. Astfel, programul a urmãrit depãºirea lipsei
de materiale didactice în limba românã ºi cultivarea calitãþilor profesionale ale autorilor locali.
Au fost oferite granturi ($800-$1200) pentru elaborãri de
manuale ºi materiale didactice universitare:
Angela SOLCAN, Managementul micului business
Constantin MARIN, Societate civilã: abordãri clasice ºi redefiniri
Ion CHIRTOAGÃ, Imperiul Otoman ºi sud-estul european
Veronica PÃCURARU, Dicþionar semantic ºi morfosintactic de
verbe româneºti

Irina CONDREA, Comunicarea prin traducere
Maia MORÃRESCU, Pedagogia învãþãmîntului superior
Sabina CORNICIUC ºi Alexandra GHERASIM, Limba românã (pentru translatori, grupuri alolingve)
Alina TOFAN, Presa literarã româneascã
Tatiana TURCHINÃ, Bazele psihoterapiei
Victoria MELNIC ºi Galina VARTAN, Armonia (volumul I 
Teoria armoniei)
Victoria DAVIDSON-PASECINIC, Tehnologia creãrii imaginii
În cadrul programului au fost editate manuale ºi materiale didactice pentru învãþãmîntul universitar:
Constantin EÞCO, Economica ocrotirii sãnãtãþii
$2650
Vasile DULGHERU, Manual de creativitate
$999
Valeriu ºi Natalia ZBÎRCIOG, Microeconomie
$2000
Ala COJOCARU - ZAVADSCHI ºi un grup de autori, Limba
românã pentru studenþii alolingvi de la specialitãþile cu profil
economic
$1050
Grup de autori, Gramatica uzualã a limbii române
$1118
Dumitru OLÃRESCU, Filmul. Valenþele poeticului
$800
Gheorghe COLÞUN, Frazeologia limbii române. Material didactic
$2000
Ana SIMAC, Evoluþia artei tapiseriei din Republica Moldova
$3100
Leonid CEMORTAN, Teatrul Naþional din Chiºinãu $1250
Demir DRAGNEV, Ion VARTA, Istoria Românilor. Epoca modernã
$1375
Iraida CONDREA, Comunicarea prin traducere
$910
Cu excepþia manualului Limba românã pentru studenþii alolingvi de la specialitãþile cu profil economic, care a fost editat
într-un numãr de 400 exemplare, toate celelalte lucrãri au
fost editate în tiraj de 500 exemplare. Cãrþile editate au
fost distribuite bibliotecilor universitare prin intermediul
Fundaþiei Cãrþii.
Total granturi elaborare ºi editare manuale:
Alte cheltuieli (anunþuri, expertize):

$26 452
$3626

Total cheltuieli program dezvoltarea materialelor
didactice pentru învãþãmîntul superior:
$30 078
PROGRAME PENTRU DOCTORANZI, ASISTENÞI
ªI CADRE DIDACTICE TINERE UNIVERSITARE
Scopul programului este perfecþionarea profesionalã a
cadrelor didactice tinere, a asistenþilor universitari, încurajînd abilitatea ºi dorinþa lor de a elabora noi cursuri ºi
de a implementa reforma curricularã.
Participarea cadrelor didactice tinere la ºcoli
ºi universitãþi de varã internaþionale
ªcoala de varã (WSL) din Varºovia, Polonia, 26 iunie - 15
iulie 2000
Elena IACHIMOV, asistentã la Catedra Istorie Universalã, USM
$329

Seminarul From Here to There, Universitatea de varã
Amsterdam - Maastricht, Olanda, 21 - 24 august 2000
Victoria TCACENCO, doctor în studiul artelor, conferenþiar universitar interimar, catedra Teoria muzicii ºi compoziþie, Universitatea de Stat a Artelor
$503
Cursurile celei de-a III-a ªcoli a Teoriei Cunoaºterii, Varºovia, Polonia, 1 - 15 august 2000
Adelina ªTEFÎRÞÃ, lector la catedra Istoria muzicii, Universitatea de stat Al. Russo din Bãlþi
$410
Total granturi stagii ale cadrelor didactice tinere
la ºcoli ºi universitãþi de varã:
$3406
Burse HESP pentru doctoranzi
Au fost oferite pe bazã de concurs burse pentru sprijinirea proiectelor de cercetare ale doctoranzilor în domeniul ºtiinþelor socio-umanistice, prin acoperirea cheltuielilor materiale legate de activitatea de cercetare ºi
documentare la diverse centre universitare ºi de cercetare ºtiinþificã din þarã ºi de peste hotare, facilitîndu-se
astfel elaborarea tezei de doctorat.

Burse gradul I

$800

Diana CHEIANU
Natalia MATEEVICI
Natalia CHERADI

Burse gradul II

$600

Maria DILION STRECHIE
Ludmila NAMOLOVAN
Victor PANUª
Svetlana ROVENSCHI

$500

$9500

Sprijinirea cadrelor didactice tinere
Scopul acestui program a fost de a încuraja procesul de
reînnoire a cadrelor didactice ºi de a atrage absolvenþii
instituþiilor de învãþãmînt superior în activitatea didacticã. Prin intermediul acestui program, s-au oferit cadrelor didactice tinere burse pentru proiecte de cercetare
ºtiinþifice.16 granturi au fost acordate pe bazã de concurs, care a fost deschis pentru urmãtoarele discipline:
pedagogie, filozofie, sociologie, arte, ºtiinþe exacte. În
cazul cadrelor didactice tinere încadrate în universitãþile
din Cahul, Comrat ºi Bãlþi,domeniul a cuprins tot spectrul disciplinelor universitare.

Granturi gradul I

$500

Adelina ªTEFÎRÞÃ, lector, Universitatea de Stat Al. Russo, Bãlþi, Catedra Dirijat ºi Teorie
Victor PALANCIUC, lector, Universitatea de Stat Al. Russo, Bãlþi, catedra Drept
Olga COVALGIU, lector, ULIM, Catedra Matematicã în
Economie

Granturi gradul II

$400

Oleg BONTEA, lector, Universitatea de Stat Al. Russo,
Bãlþi, Catedra Drept Internaþional
Veaceslav PÎNZARI, lector, Universitatea de Stat Al. Russo, Bãlþi, Catedra Drept
Diana POSTU, lector, Universitatea de Stat din Moldova,
Chiºinãu, Catedra Pedagogie ºi Psihologie
Tatiana BATÎR, lector, Universitatea Moldo - Americanã,
Chiºinãu, Catedra Filozofie
Ruslan ÞÃRNÃ, lector, Universitatea Tehnicã a Moldovei,
Catedra Inginerie ºi Management în transport

Granturi gradul III

Elena ÞURCANU
Angela BÎRCÃ
Liliana RUSU
Eduard POTÎNGÃ
Victoria FONARI
Pavel MORARU

Burse gradul III

Total granturi doctoranzi:

$300

Olga IRIMCIUC, lector, Universitatea de Stat din Moldova, Chiºinãu, Catedra Literaturã Universalã
Angela GÎRA, lector, Universitatea de Stat din Moldova,
Chiºinãu, Catedra Limbã Francezã
Ina MOLDOVEANU, lector, Universitatea Liberã Internaþionalã din Moldova, Catedra Psihologie ºi Pedagogie
Ina POUSTOVAN, lector, Universitatea de Stat din Moldova, Chiºinãu, Catedra Psihologie ºi Pedagogie
Svetlana PROZOROVSCHI, lector, Universitatea Liberã
Internaþionalã din Moldova, Catedra ªtiinþe Umanistice
Valentin ARAPU, lector, Universitatea de Stat din Moldova, Catedra Istorie Universalã
Ruslan BELOUSOV, lector, Universitatea de Stat a Artelor
din Moldova, Catedra ªtiinþe Filozofice
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ªcoala de varã în cadrul Institutului Internaþional al Drepturilor Omului René Cassin, Strasbourg, Franþa, 1 - 30
iulie 2000
Elvira LEAHU-POªTARU, lector superior, Facultatea de
Economie, ULIM
$593

13

Vitalie DOGARU
Eugen CERNENCHII
Valentin CONSTANTINOV

Fundaþia Soros-Moldova

Universitatea de varã Democracy and Diversity, Cracovia, Polonia, 11 - 29 iulie 2000
Evelin GOROBEÞ
$1571
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Gheorghe RAÞÃ, lector, Institutul de Relaþii Internaþionale Perspectiva, Catedra Istorie
Total granturi cadre didactice tinere:

$5900

Alte cheltuieli (anunþuri, expertize):

$1188

Total cheltuieli program pentru doctoranzi,
asistenþi ºi cadre didactice tinere universitare: $19 994
REFORMA ÎNVÃÞÃMÎNTULUI SUPERIOR
DIN MOLDOVA
Scopul programului a constat în accelerarea reformelor
în sistemul educaþional din Moldova, fapt ce contribuie
la sincronizarea ºi racordarea sistemului educaþional la
tendinþele dezvoltãrii învãþãmîntului din þãrile europene.
În cadrul acestui program s-a organizat seminarul internaþional Strategii conceptuale de reformã a învãþãmîntului superior din Moldova: sistemul de credite  pro ºi
contra, 10 - 11 aprilie, 2000, Chiºinãu. În cadrul seminarului au fost puse în discuþie rezultatele cercetãrii din
domeniu ºi luate în dezbatere modalitãþile de implementare a reformei în învãþãmîntul superior.
Total cheltuieli program Reforma
învãþãmîntului superior din Moldova:

$7865

PARTICIPAREA STUDENÞILOR LA ªCOLI DE VARÃ
INTERNAÞIONALE
Acest program a fost realizat în scopul de a facilita implicarea tinerilor în procesul de democratizare a societãþii,
integrarea lor în sfera academicã internaþionalã. Programul a contribuit la conºtientizarea rolului tinerei generaþii ca factor multiplicator al practicilor democratice
ºi conceptelor în promovarea procesului de dezvoltare
social ºi umanitar prin schimbul de idei ºi experienþe,
stabilind contacte cu studenþii de peste hotare. În cadrul
programului s-a acordat sprijin financiar pentru participarea studenþilor la ªcolile de varã internaþionale în domeniul ºtiinþelor socio-umanistice.

Participare la concursul internaþional Prix de la paix,
Franþa, 14 - 31 iulie 2000
Violeta RUSU
$515
Participare la cursurile ºcolii de varã Jean Monet la
Integrare Europeanã, Universitatea din Limerick, Irlanda,
2 - 18 iulie 2000
Ludmila ªARGOV
$917
Participare la cursurile de varã ale ªcolii Pedagogice superioare, Centrul Culturii ºi Limbii Poloneze pentru cetãþenii strãini, Rzeszow, Polonia, iulie 2000
Tatiana DRÃGUÞAN
$46
Participare la cursurile de varã ale Centrului Limbii ºi
culturii poloneze al Universitãþii Marie Curie - Sklodowska, Lublin, Polonia, 10 - 26 iulie 2000
Victoria DRÃGUÞAN
$63
Participare la cursul Politica ºi legea mediului în Germania ºi Europa, Universitatea Liberã din Berlin, Germania,
22 iulie - 18 august 2000
Lucia LAVRIC
$605
Participare la cursurile de varã ale Colegiului Universitar
de Studii Federaliste, Aoste, Italia, 9 - 29 iulie 2000
Valentin BURUIANÃ
$516
Participare la cursurile de varã Dreptul internaþional
public ºi drepturile omului, Castellan, Spania, 4 - 15
septembrie 2000
Marcela JALBÃ
$880
Participare la ºcoala de varã Cooperarea Economicã în
regiunea Mãrii Baltice, Universitatea din Helsinki, Finlanda, 22 iulie - 13 august 2000
Alina GÃGÃUZ
$469
Participare la cursurile Universitãþii de varã din Köln privind studierea limbii germane, Köln, Germania, 6 - 20
august 2000
Ludmila MARTALOG
$469

Participare la cursurile Institutului American pentru Sisteme Politice ºi Economice, Praga, Cehia, 7 - 30 iulie
2000
Victoria PLÃMÃDEALÃ
$817
Victor MUNTEANU
$826
Alexandru TRIFÃUÞAN
$852
Alexandru COJOCARU
$326

Participare la cursurile ªcolii internaþionale de varã Naþiuni ºi regiuni în procesul de integrare europeanã. Securitate europeanã, Opole, Polonia, 21 august - 2 septembrie 2000
Iulia POSTICÃ
$242

Participare la a III -a ediþie a cursurilor de varã asupra
refugiaþilor, Institutul Internaþional al Drepturilor Omului,
Strasbourg, Franþa, 19 - 30 iunie 2000
Mihaela GODOROZEA
$259

Total cheltuieli program participarea
studenþilor la ºcoli de varã internaþionale:

Participare la cursurile ºcolii de varã ale Colegiului Universitar de Studii Federaliste, Aoste, Italia, 9 iulie - 5 august 2000
Andrei COVALI
$547

Alte cheltuieli (anunþuri, expertize):

$255
$8604

SUPORT PENTRU INIÞIATIVE STUDENÞEªTI
Scopul programului este de a sprijini iniþiativele extracurriculare ale studenþilor, acordîndu-li-se astfel o atenþie deosebitã, ca forþã capabilã de a promova schim-

Conferinþa studenþeascã alternativã Probleme actuale
ale procesului politic în Republica Moldova, Institutul
de Studii Politice ºi Relaþii Internaþionale, 25 martie - 12
iunie 2000
Director de proiect: Cornel CIUREA
$490
Conferinþa studenþeascã Cultura ºi civilizaþia în Europa
de Sud-Est, anul IV, UPS Ion Creangã, 10 - 13 mai 2000
Director de proiect: Olga PUªCÃ
$1400
Informarea ºi educaþia ecologicã a populaþiei comunelor
Rediul Mare, jud. Edineþ, ºi Ciutuleºti, jud. Soroca, amplasate în bazinul rîului Rãut, anul IV, geografie, UST cu
sediul la Chiºinãu
Director de proiect: Ionel GONÞA
$600
Simpozion ºtiinþific studenþesc Studenþii în cercetarea
arheologicã  1999: realizãri ºi perspective, anul II,
Istorie ºi Relaþii Internaþionale, ULIM
Director de proiect: Liliana GAIVAS
$800
Proiect de cercetare în domeniul tehnologiilor educaþionale Tehnologii moderne de predare-învãþare a istoriei,
anul V, Istorie, USM, aprilie - decembrie 2000
Director de proiect: Ala BUCEAÞCHI
$450
Simpozion ºtiinþific studenþesc Perspective antropologice în spaþiul românesc la confluenþa mileniilor, anul IV,
USM, 12 - 14 octombrie 2000
Director de proiect: Victor COJOCARU
$1000
Cercetarea sociologicã Tineretul ºi cinematografia, anul
III, USM, septembrie 2000 - februarie 2001
Director de proiect: Ludmila PARASCHIV
$300

Publicarea materialelor dezbaterilor naþionale Demistificarea sau remistificarea istoriei, anul IV, Istorie ºi Etnopedagogie, UPS Ion Creangã, iulie - august 2000
Director de proiect: Vitalie SIMINICÃ
$350
Proiect de cercetare Colaborare regionalã, an IV, USM,
1 - 15 iulie 2000
Director de proiect: Valentin BUTNARU
$900
Proiectul de cercetare Lucrul extracurricular 2000, anul
IV, Ecologie ºi protecþie a mediului, USM, 1 - 15 iulie 2000
Director de proiect: Dorin CIBOTARU
$423
Tabãra de varã 2000 de imagini din anul 2000 vizînd
imaginea lumii, anul III, Arte Plastice, Universitatea de
Stat a Artelor, iulie - august 2000
Director de proiect: Adrian MORARU
$1000
Proiect de cercetare Tineretul studios pentru legalitate
ºi ordine de drept, anul V, Drept, USM, 5 septembrie
2000 - 5 iulie 2001
Director de proiect: Victor ZAHARIA
$700
Concurs studenþesc Fii cel mai bun în programare, anul
III, Matematicã ºi Informaticã, USM, 11 - 25 septembrie
2000
Director de proiect: Loredana AFANASIEV
$300
Alte cheltuieli (anunþuri, expertize):
Total cheltuieli program suport
iniþiative studenþeºti:

$451
$10 364

STAGII ALE CADRELOR DIDACTICE TINERE
LA CENTRUL DE RESURSE CURRICULARE
A UNIVERSITÃÞII CENTRAL EUROPENE
Elena VACULOVSCHI,
Institutul Internaþional de Management
Marcela ÞÎRDEA, ASEM
Cornelia GRIGORIÞÃ, USM
Ludmila COJOCARI, ULIM
Virgiliu BÎRLÃDEANU, ULIM
Igor MARDARI, USM
Stelian MANIC, ULIM

$216
$383
$216
$216
$216
$216
$331
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Simpozion Dinamica identitãþilor studenþeºti în Europa
Centralã ºi de Est în secolul XX, anul II, Istorie ºi Relaþii
Internaþionale, ULIM, 26 - 28 octombrie 2000
Director de proiect: Marcela NEAGU
$1200

Fundaþia Soros-Moldova

bãrile în societate ºi în viaþa universitarã, prin implicarea
studenþilor în democratizarea sistemului educaþional ºi
prin stimularea cooperãrii între universitãþi.
Au fost sprijinite proiecte de cercetare, legate de obiectele de studiu, organizarea de seminare ºi conferinþe
studenþeºti, ºcoli de varã, expediþii de cercetare ºi documentare, diverse forme de colaborare ºi cooperare dintre
instituþiile din Moldova ºi de peste hotare. Au fost sprijinite, de asemenea, proiecte privind viaþa socialã a studenþilor, activitatea lor în cercurile ºtiinþifice ºi pe interese; s-a acordat sprijin financiar asociaþiilor studenþeºti
în vederea organizãrii de cercuri, cluburi, tabere, reuniuni
formale ºi informale.
În anul 2000 s-au desfãºurat douã concursuri în urma
cãrora au fost selectate cele mai bune 14 proiecte pentru
granturi:

RAPORT ANUAL 2000
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Total granturi program Curriculum
Resource Centre:
Alte cheltuieli (anunþuri):
Total cheltuieli program Curriculum
Resource Centre:

$1794
$538
$2332

Participare la simpozionul Rolul studenþilor în construirea societãþii deschise ºi democratice în Europa de
Sud-Est, Universitatea Americanã din Bulgaria, Blagoevgrad, Bulgaria, 27 - 30 iulie 2000
Serghei GULCEAG, absolvent al Universitãþii Comercial
Cooperatiste din Moldova, Relaþii Economice Internaþionale
$599
Alexandru OPRUNENCO, absolvent studii postuniversitare CEU, ªtiinþe Politice
$599
Valeriu POPOVICI, student, Universitatea Al. Russo din
Bãlþi
$599
Andrei RUSU, Lector superior, catedra Matematici în
Economie, ULIM
$600
Total
cheltuieli
pentru
la simpozionul din Blagoevgrad:
Total cheltuieli Program HESP:

participare
$2397
$166 077

COLEGIUL INVIZIBIL MOLDOVA
Programul a fost iniþiat în februarie 1996 de cãtre Fundaþia Soros-Moldova ºi Institutul pentru o Societate Deschisã (Budapesta) în cooperare cu trei universitãþi din
Chiºinãu, în calitate de proiect-pilot al Programului Internaþional HESP. Începînd cu august 1998 Colegiul Invizibil
Moldova (CIM) obþine statut de organizaþie neguvernamentala educaþionala avînd drept scop promovarea instruirii de calitate a studenþilor talentaþi, amplificarea proceselor de cercetare în domeniile ºtiinþelor sociale ºi
umanistice prin intermediul unui ciclu de activitãþi extracurriculare. Programele educaþionale ale Colegiului contribuie la obþinerea de cãtre studenþi a cunoºtinþelor
teoretice ºi a deprinderilor practice care completeazã ºi
extind cunoºtinþele obþinute în cadrul programelor universitare. Domeniile prioritare de activitate ale Colegiului
Invizibil sînt urmãtoarele: ªtiintele Politice, Sociologia,
Psihologia, Filozofia, Culturologia ºi Antropologia.
Obiectivul principal al Colegiului Invizibil îl constituie
educaþia ºi formarea noii generaþii a elitei intelectuale în
domeniul ºtiinþelor socio-umanistice, viitorilor profesioniºti  experþi ºi cadre academice, care vor activa în
instituþiile guvernamentale ºi neguvernamentale.

Grupul-þintã al Colegiului Invizibil îl constituie circa 70 de
studenþi dotaþi, care îºi fac studiile în domeniul ºtiinþelor
socio-umanistice, selectaþi de la universitãþile din Moldova. Selectarea studenþilor se face în baza unui concurs
riguros.
Programul Colegiului constã din cîteva compartimente
axate pe urmãtoarele obiective:
 extinderea ºi aprofundarea cunoºtinþelor în domeniile
de specializare prin intermediul unui ciclu extracurricular de prelegeri susþinut pe parcursul anului academic de cãtre profesori notorii din þarã ºi de peste
hotare;
 studierea aprofundatã obligatorie a limbii engleze în
scopul facilitãrii accesului studenþilor la surse internaþionale de informaþie din domeniul ºtiinþelor socioumanistice (ediþii periodice, manuale etc.);
 participãrii la conferinþe internaþionale ºi ºcoli de
varã; valorificãrii contactelor cu studenþi ºi cadre didactice de peste hotare; pregãtirii pentru studii postuniversitare la centre internaþionale prestigioase;
 formarea deprinderilor practice de lucru la computer
pentru utilizarea eficientã a tehnologiilor informaþionale moderne (Internet, E-mail etc.) în documentare,
cercetare ºtiinþificã, comunicare;
 crearea condiþiilor pentru schimbul de idei ºi cunoºtinþe avansate în domeniul ºtiinþelor socio-umanistice ºi cooperare academicã între centrele universitare din arealul Europei Centrale ºi de Sud-Est prin
participare la seminare si conferinþe internaþionale,
ºcoli de varã, training-uri, publicare a materialelor
ºtiinþifice etc.
Pe parcursul anului 2000 în activitãþile Colegiului Invizibil
au fost încadrate 90 de persoane (70 de studenþi ºi 20 de
cadre didactice). Corpul profesoral al Colegiului este alcãtuit din profesioniºti calificaþi de la instituþiile de învãþãmînt superior ºi de cercetare din Republica Moldova.
Programul academic al Colegiului prevede antrenarea
profesorilor de la centre universitare din Europa, SUA,
etc. în activitãþile didactice ºi de cercetare ºtiinþificã, ce
se desfãºoarã în cadrul laboratoarelor specializate situate pe urmãtoarele adrese:
Laboratorul Sociologie: Colegiul Invizibil Moldova, str.
Puºkin nr. 16/1, Chiºinãu MD 2012, Republica Moldova
Laboratorul Filozofie, Culturologie ºi Antropologie:
Colegiul Invizibil Moldova, str. Puºkin 16/1, Chiºinãu MD
2012, Republica Moldova
Clasa Internet: Colegiul Invizibil Moldova, str. Puºkin nr.
16/1, Chiºinãu MD 2012, Republica Moldova
Laboratorul de ªtiinþe Politice: Universitatea Liberã
Internaþionalã din Moldova, str. Vlaicu Pîrcãlab nr. 52,
birou 216, Chiºinãu MD 2012, Republica Moldova
Laboratorul Psihologie: Universitatea Pedagogicã de
Stat Ion Creangã, str. Ion Creanga nr. 1, birou 60, Chiºinãu MD 2039, Republica Moldova

PROGRAME TUTORIALE
Una din formele principale de activitate academicã a
Colegiului Invizibil sînt programele tutoriale. Fiecare student beneficiazã de consultaþii individuale ale profesorului-tutore la subiectele de cercetare opþionale. Scopul acestei activitãþi este de a dezvolta la studenþi capacitãþi analitice, capacitatea de a lucra independent ºi de
a efectua cercetãri ºtiinþifice în domeniile respective.
Subiectele cercetãrilor sînt axate pe studiul diferitelor
probleme actuale ale tranziþiei.
Cadrele didactice ale Colegiului Invizibil

Laboratorul ªtiinþe Politice
Mihai CERNENCU, ºef de laborator, dr. în istorie, Universitatea Liberã Internaþionalã din Moldova, ºef Catedrã
ªtiinþe Sociale
Oleg SEREBRIAN, profesor-tutore, dr. în ªtiinþe Politice,
Universitatea Liberã Internaþionalã din Moldova, Vicerector
Valentin BENIUC, profesor-tutore, dr. habilitat în ºtiinþe
politice, Universitatea de Stat din Moldova, ºef Catedrã
Relaþii Internaþionale
Igor MUNTEANU, profesor-tutore, Fundaþia Viitorul, vicepreºedinte

Laboratorul Sociologie
Valentin ÞURCAN, ºef de laborator, dr. în filozofie, lector
superior, Catedra Sociologie ºi Istorie a Filozofiei, Universitatea de Stat din Moldova, ºeful laboratorului ºtiinþific
Sociologia politicii
Diana CHEIANU, profesor-tutore, Universitatea de Stat
din Moldova, Catedra de Sociologie, lector
Eduard Mihailov, profesor-tutore, Centrul de analizã ºi
Investigaþii Sociologice, Politologice ºi Psihologice CIVIS,
director
Ana PASCARU, profesor-tutore, dr. în filozofie, Institutul
de Filozofie, Drept ºi Sociologie al Academiei de ªtiinþe a
Moldovei, cercetãtor ºtiinþific superior
Tatiana SPÃTARU, profesor-tutore, dr. în sociologie, Universitatea de Stat din Moldova, Catedra de Sociologie,
cercetãtor ºtiinþific superior

Laboratorul Psihologie
Ion NEGURÃ, ºef de laborator, dr. în psihologie, Universitatea Pedagogicã de Stat Ion Creangã, ºef Catedrã
Psihologie Generalã

Laboratorul Filozofie, Antropologie
ºi Culturologie
Gheorghe BOBÎNÃ, ºef de laborator, dr. în filozofie, ºeful
secþiei Esteticã ºi Istorie a Filozofiei, Institutul de Filozofie, Drept ºi Sociologie, Academia de ªtiinþe a Moldovei
Corneliu POPOVICI, profesor-tutore, dr. în filozofie, lector superior, Universitatea de Stat din Moldova
Virgiliu BÎRLÃDEANU, profesor-tutore, ºef laborator Antropologie Culturalã, Universitatea Liberã Internaþionalã
din Moldova, colaborator ºtiinþific al Academiei de ªtiinþe a Moldovei
Eudochia SAHARNEANU, profesor-tutore, dr. în filozofie,
conferenþiar, Universitatea de Stat din Moldova
Claudia CRÃCIUN, profesor-tutore, dr. habilitat în culturologie, profesor universitar, Institutul Internaþional de
Management

Laboratorul Informaticã
Iurie GUZUN, profesor-tutore, dr. în ºtiinþe tehnice, conferenþiar, Universitatea Pedagogicã de Stat Ion Creangã
PROFESORI ªI EXPERÞI INVITAÞI
Colegiul Invizibil organizeazã vizite ale profesorilor ºi
experþilor locali ºi din spaþiul euro-atlantic pentru prezentarea unor prelegeri la o tematicã de interes special
pentru studenþi. Aceastã practicã este importantã pentru dezvoltarea la studenþi a abilitãþilor de comunicare în
limbi strãine, pentru cunoaºterea unor noi metode de
predare ºi cercetare, pentru iniþierea studenþilor în unele
probleme stringente. Pe parcursul anului 2000 au susþinut prelegeri la Colegiul Invizibil urmãtorii profesori ºi
experþi locali ºi de peste hotare:
Michael ANDERSEN, Danemarca, lector din cadrul programului Educaþia Civicã (PEC)
Victor BÎRSAN, Ambasador al României în R. Moldova
Valentin BENIUC, Universitatea de Stat din Moldova
Iurie BODRUG, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii
Moldova
Trevor BOYD, SUA, lector PEC
Mihai CERNENCU, Universitatea Liberã Internaþionalã din
Republica Moldova
Nicolae CHIRTOACÃ, Colegiul Invizibil Moldova, director
Aurel CODOBAN, Universitatea Babeº-Bolyai, Cluj-Napoca, România
Barbara DEGUZIS, SUA, lector PEC
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Informaþii suplimentare despre programul ºi activitãþile
Colegiului Invizibil pot fi obþinute în pagina Web a Colegiului Invizibil Moldova: http://www.ic.soros.md

Carolina PLATON, profesor-tutore, dr. în psihologie, Universitatea de Stat din Moldova, ºef Catedrã Psihologie
Igor RACU, profesor-tutore, dr. habilitat în psihologie,
Universitatea Pedagogicã de Stat Ion Creangã, decan
facultatea Psihologie
Tatiana TURCHINÃ, profesor-tutore, Universitatea de Stat
din Moldova, lector

Fundaþia Soros-Moldova

Clasa de computere: Universitatea Pedagogicã de Stat
Ion Creangã, str. Ion Creangã nr. 1, Chiºinãu MD 2039,
Republica Moldova
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Cristopher DONNELLY, NATO, Bruxelles
Catherine DURANDIN, Franþa
Gilles FERREOL, Universitatea Poitiers, Franþa
Mihai Dinu GHEORGHIU, ªcoala de Înalte Studii Sociale,
Franþa
Vasile GUÞU, Universitatea de Stat din Moldova
Petru IOAN, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaºi,
România
Anders JEFFNER, Universitatea Uppsala, Suedia
Olga KUCHINSKAYA, Belarus, lector PEC
Ovidiu LUNGU, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaºi,
România
Valeriu MATEI, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Silvestru MAXIMILIAN, Universitatea Liberã Internaþionalã din Republica Moldova
Igor MUNTEANU, Fundaþia Viitorul, Republica Moldova
Ion NEGURÃ, Universitatea Pedagogicã de Stat Ion
Creangã
Norbert NEUHAUS, Universitatea Trier, Germania
Aliona NICULIÞÃ, Centrul de informare ºi asistenþã tehnicã pentru ONG-uri Contact
Janusz ONYSZKEWICZ, Membru al Seimului, Polonia
Mihai PATRAª, Universitatea Liberã Internaþionalã din
Moldova
Vitalia PAVLICENCO, deputat în Parlamentul R. Moldova
Mihai PETRACHE, ªeful cabinetului de administrare al
prezidentului
Simon PITTERMAN, Universitatea Liberã din Bruxelles,
Belgia
Igor RACU, Universitatea Pedagogicã de Stat Ion Creangã
Arkady ROVNER, Universitatea de Stat din Moscova, Rusia
Sondra RUBENSTEIN, Universitatea Hofstra, SUA
Marie-Louise SANDEN, Universitatea Linkoping, Suedia
Oleg SEREBRIAN, Universitatea Liberã Internaþionalã din
Moldova
André SIROTA, Universitatea Paris-X, Franþa
Jean-François SOULE, Franþa
Elisabeta STÃNCIULESCU, Universitatea Alexandru Ioan
Cuza, Iaºi, Romãnia
Ion STÃVILÃ, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii
Moldova
Tatiana TURCHINÃ, Universitatea de Stat din Moldova
Gary WILLIAMS, sociolog consultant, asociaþia Williams,
Arlington, SUA
CURSURI DE LIMBÃ ENGLEZÃ
Studenþii - membri ai Colegiului Invizibil studiazã în mod
obligatoriu una-douã limbi moderne de circulaþie internaþionalã în calitate de mijloc indispensabil pentru extinderea arealului de comunicare ºi pentru accesul la informaþia de ultimã orã în domeniile de studiu. Limbile englezã ºi francezã prezintã un interes particular pentru
studenþii Colegiului. Spre finele celor doi ani de studiu la
Colegiul Invizibil studenþii sînt pregãtiþi pentru a susþine

examenele ce atestã cunoaºterea limbilor respective
TOEFL ºi DALF. Plata pentru studiul limbilor ºi pentru
înscrierea la examene este suportatã de Colegiu. Profesorii de limbã englezã în anul 2000 au fost urmãtorii:
Liliana RÎLEA, Universitatea de Stat din Moldova
Rodica COSTIN, Universitatea Liberã Internaþionalã din
Moldova
Elena BEÞ, Universitatea Liberã Internaþionalã din Moldova
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 ºtiinþificã, comunicare prin utilizarea diferitelor programe, a poºtei
electronice, a Internetului. Accesul studenþilor la Internet este achitat de cãtre Colegiu. În cadrul Colegiului
funcþioneazã doua clase de computere, amplasate pe
urmãtoarele adrese:
Clasa Internet: Colegiul Invizibil, str. Puskin nr. 16/1,
Chisinãu MD 2012;
Clasa de computere: Universitatea Pedagogicã de Stat
Ion Creangã, str. Ion Creangã nr. 1, Chisinãu
SEMINARE, CONFERINÞE ORGANIZATE
DE COLEGIU
În scopul dezvoltãrii ºi aprofundãrii cunoºtinþelor teoretice ºi a deprinderilor practice în domeniul ºtiinþelor
socio-umanistice studenþii Colegiului Invizibil sînt încurajaþi sã participe la conferinþe internaþionale, ateliere,
ºcoli ºi universitãþi de varã, organizate de Colegiu sau de
alte instituþii de peste hotare. Participarea la aceste evenimente le oferã posibilitatea de a purta discuþii, dezbateri, a face schimb de idei, a-ºi dezvolta abilitãþi de
prezentare verbalã ºi scrisã a comunicãrilor ºtiinþifice
etc. Studenþii Colegiului participã la organizarea seminarelor, conferinþelor, ceea ce le permite familiarizarea cu
unele abilitãþi organizatorice utile. Printre cele mai importante activitãþi de acest gen se numãrã urmãtoarele:
Seminarul ºtiinþifico-practic Practica sondajului sociologic în societatea în tranziþie (25 - 26 februarie, 2000).
Organizatorii seminarului: Laboratorul de Sociologie cu
asistenþa administraþiei Colegiului Invizibil ºi suportul
financiar al Programului Societatea Civilã a Fundaþiei
Soros-Moldova. Seminarul a avut urmãtoarele obiective:
identificarea deficienþelor în activitatea serviciilor sociologice, elaborarea metodelor de depãºire a lipsei de corectitudine, onestitate ºi aplicarea standardelor internaþionale, stabilirea cooperãrii internaþionale în domeniul
menþionat. Beneficiarii seminarului au fost studenþii Laboratorului Sociologie, profesorii, reprezentanþi ai centrelor de investigaþie sociologicã.

Conferinþa ªtiinþificã Studenþeascã Tinerii cercetãtori
versus sfidãrile vieþii, 22 mai 2000. Participanþi: studenþii Laboratorului Psihologie al Colegiului Alina BUDECI, Natalia COJOCARU, Veronica PEEV, Svetlana PRODAN, Stela SUHAN, Doina MACARU.
Conferinþa anualã de evaluare Tinerii cercetãtori în faþa
problemelor tranziþiei spre o societate deschisã, 9-10
iunie 2000. Participanþi  toþi studenþii ºi profesorii
Colegiului Invizibil. Raportori  studenþii anului II ai
Colegiului. În calitate de moderatori la conferinþã au fost
invitaþi profesori notorii din Moldova ºi România, care au
iniþiat discuþii interesante, revelînd astfel într-un mod
elocvent gradul de instruire al studenþilor.
Simpozionul ºtiinþific studenþesc Perspective antropologice în arealul românesc la confluenþa mileniilor, Chiºinãu, 19-21 octombrie 2000. Autorii proiectului: Victor
COJOCARU, Ioniþa PÃCURARU, Veronica BOHANÞOV, Ion
CRÃCIUN, Doina IEPURAª. Cheltuielile aferente simpozionului au fost acoperite de programul HESP al Fundaþiei Soros-Moldova. Simpozionul a fost organizat de
cãtre studenþii ºi profesorii Laboratorului de Filozofie al
Colegiului în cooperare cu facultatea de filozofie a Universitatii de Stat din Moldova. Invitaþi la simpozion: studenþi ai facultãþii de filozofie de la Universitãþile Bucureºti, Babeº-Bolyai (Cluj-Napoca), Alexandru Ioan
Cuza (Iaºi) din România.
PUBLICAÞII
Membrii Colegiului Invizibil fac schimb de experienþã ºi
idei cu colegii lor de la universitãþile locale ºi de peste
hotare prin intermediul articolelor publicate în massmedia republicanã, prezentãrilor în cadrul diferitelor seminare, dezbateri, conferinþe, ºcoli de varã etc. Cele mai
importante publicaþii din anul 2000:
 Tinerii cercetãtori în faþa sfidãrilor tranziþiei spre o societate
deschisã. Culegerea de lucrãri ale absolvenþilor Colegiului Invizibil, 165 p. Tirajul  100 exemplare. Culegerea a fost distribuitã instituþiilor guvernamentale ºi
neguvernamentale, bibliotecilor universitare;
 Mihai CERNENCU, Andrei GALBEN, Gheorghe RUSNAC, Constantin SOLOMON. Republica Moldova: istoria
politicã (1989-2000). Culegere de documente ºi materiale,
vol. I, II, Chiºinãu, 2000;

VIZITE DE STUDIU ALE STUDENÞILOR
ªI PROFESORILOR
Universitatea Linkoping, Suedia. În cadrul cooperãrii stabilite între Colegiul Invizibil Moldova ºi Universitatea Linkoping din Suedia patru studenþi ai Laboratorului Sociologie: Alexandru NARTEA, Violeta MAHU, Ludmila CENUªÃ, Ruslan SINÞOV au beneficiat de o vizitã de studiu
în perioada 5-15 aprilie 2000 la universitatea menþionatã. Cheltuielile aferente vizitei au fost acoperite integral de cãtre Institutul Suedez, Suedia.
Universitãþile Stockholm, Uppsala, Linkoping, Suedia. Vizitã de studiu ºi documentare a coordonatorului de program Eleonora DUPOUY, februarie 2000. Vizita a fost
susþinutã financiar de cãtre Institutul Suedez.
Universitatea Al.I. Cuza, Iaºi, România, Facultatea Psihologie. Participanþi  studenþii ºi profesorii Laboratorului Psihologie.
Universitatea Bucureºti, Universitatea Spiru Haret, România. Participanþi  studenþii ºi profesorii laboratoarelor Psihologie ºi Sociologie.
Centrul de Resurse Curriculare, Budapesta, Ungaria.
Cursul Studii medievale. Participant  Virgiliu
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 Oleg SEREBRIAN, Republica Moldova: geopolitica ºi geoeconomia dependenþei economice, în lucrarea Procesele de
transformare în Europa de Sud-Est, Gûtersloh, 2000
 Mihai CERNENCU, Probleme actuale ale procesului politic în
Republica Moldova, (redactor-ºef ºi cuvînt introductiv),
Chiºinãu, 2000;
 Sergiu RUSU, Analiza multicriterialã a politicii externe a
Republicii Moldova, în lucrarea Probleme actuale ale procesului politic în Republica Moldova, Chiºinãu, 2000;
 Victor ZAHARIA, Republica Moldova în cadrul CSI: Avantaje sau iluzii, în lucrarea Probleme actuale ale procesului
politic în Republica Moldova, Chiºinãu, 2000;
 Igor BUCÃTARU, Criza de identitate a partidelor politice din
Republica Moldova, în lucrarea Probleme actuale ale procesului politic în Republica Moldova, Chiºinãu, 2000
 Oleg SEREBRIAN, Politosfera, Chiºinãu, 2000;
 Igor MUNTEANU, Dezvoltãri regionale în Republica Moldova, Chiºinãu, 2000;
Dezvoltarea democraþiei locale: privire de ansamblu, în lucrarea
Cartea albã. Situaþia autonomiei locale în Republica Moldova, Chiºinãu 2000;
 Aliona CHIHAI, Condiþia copilului în societatea în tranziþie
(USM, Chiºinãu);
 Veronica BOHANÞOV, Geneza miturilor politice//revista
Reflecþii, 2000, nr. 5, p. 7;
 Veronica BOHANÞOV, Mituri politice contemporane din
Republica Moldova// revista Reflecþii, nr.6-7 (februariemartie 2000), p.1-2;
 Ion CRÃCIUN, Semantica limbajului politic// revista Reflecþii, 2000, nr. 6-7, p. 5.

Fundaþia Soros-Moldova

Conferinþa studenþeascã Chestiuni curente ale procesului politic în Republica Moldova, Chisinãu, 21-22 aprilie 2000, organizatã de cãtre studenþii Colegiului 
membri ai Asociaþiei studenþilor în ºtiinþele politice din
Moldova în cooperare cu Institutul de Relaþii Internaþionale cu suportul financiar al programului HESP al Fundaþiei Soros-Moldova. Participanþi din partea altor laboratoare ale Colegiului: Victor COJOCARU, Veronica BOHANÞOV, Doina IEPURAª (Filozofie, Culturologie).
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BÎRLÃDEANU, profesor-tutore al laboratorului Filozofie,
Culturologie, Antropologie.
Colegiul Smolny de Arte ºi ªtiinþe Liberale, Sankt-Petersburg, Rusia. Participant  Veronica BOHANÞOV, Laboratorul Filozofie, grant de mobilitate al programului Internaþional HESP, Budapesta.
PARTICIPAREA LA VIAÞA ASOCIATIVÃ
Studenþii ºi profesorii Colegiului au participat activ pe
parcursul anului 2000 la activitatea diferitelor organizaþii
neguvernamentale:
 Studentul Igor ANDREI participã în realizarea studiului
Atitudini ºi practici politice.
 Tatiana GAUGAª participã în investigaþia calitativã
Studiul fenomenului traficului de femei.
 Anastasia BARBÃRASÃ participã la investigaþia la nivel naþional Violenþa în familia modernã  Republica
Moldova - 2000.
 Galina GHERÞESCU ºi Natalia GRAMA sînt voluntare
la Centrul Naþional de Prevenire a Abuzului faþã de
Copii.
 Dr. Valentin ÞURCAN este expert în problemele de
implementare a Barometrului de opinie publicã în
Republica Moldova, Institutul de Politici Publice.
 Studenta Diana POPA participã în lucrãrile Centrului
Republican al Copiilor Strãzii.
 Studenþii Ruslan SINÞOV, Alexandru NARTEA, Ludmila
CENUªÃ, Aliona CHIHAI au participat la activitatea
centrului sociologic Perspectiva în calitate de intervievatori.
 Dr. Mihai CERNENCU a participat pe parcursul anului
în calitate de analist politic cu o serie de prezentãri la
postul TV CATALAN în cadrul emisiunii Colocvium.
 Organizaþia neguvernamentalã IGNES. Studenþii laboratorului ªtiinþe Politice sînt antrenaþi în activitatea
Centrului de Analizã Politicã din cadrul acestei organizaþii prin participarea la diverse discuþii ºi editarea a 8 numere ale revistei Reflecþii.
 Asociaþia Studenþilor în ªtiinþe Politice din R. Moldova
este formatã de cãtre un grup de studenþi ai Colegiului Invizibil: Cãlin BULIBUC  preºedinte, Dumitru
TITICA  vicepreºedinte, Alexandru MELENCIUC,
Sergiu RUSU  membri ai Consiliului Coordonator.
Recent aceºti studenþi au elaborat un proiect cu titlul
Curs liceal de democraþie, prezentat pentru finanþare Fundaþiei Soros-Moldova.
 Asociaþia tinerilor economiºti ºi juriºti. Participant:
Valeriu PROHNIÞCHI. Asociaþia a editat revista Curentul Nou, unde studenþii laboratorului ªtiinþe Politice
au publicat articole.
 Centrul de Formare Europeanã Moldova. Profesorii
Oleg SEREBRIAN ºi Mihai CERNENCU au organizat o
serie de activitãþi referitoare la integrarea europeanã

cu ampla antrenare a studenþilor Laboratorului ªtiinþe
Politice: conferinþe, mese rotunde, la care au fost
invitaþi personalitãþi cunoscute, reprezentanþi ai Parlamentului R. Moldova, ambasadorii Poloniei, României, Germaniei în R. Moldova. Centrul a reuºit formarea unei confederaþii a organizaþiilor neguvernamentale proeuropene în numãr de 14, ceea ce amplificã considerabil impactul activitãþii lor asupra vieþii publice.
 Asociaþia Internaþionalã a Femeilor Francofone, Forul
Lacanian al clinicilor psihanalitice. Membru: Veronica
BOHANÞOV. Participãri la diferite conferinþe, dezbateri.
 Salvaþi copiii. Voluntar: Ioniþa PÃCURARU. Ea oferã
de asemenea cursuri de muzicã ºi pian la centrul de
resocializare ºi reintegrare a copiilor strãzii Aºchiuþa, participã cu programe muzicale la Radioul Naþional ºi la Radio Antena C.
ACHIZIÞIE DE MATERIALE DIDACTICE
Colegiul Invizibil dispune de o bibliotecã specializatã în
domeniul ªtiinþelor Sociale, care include manuale, dicþionare, monografii, reviste internaþionale de specialitate. Aceste materiale didactice în numãr de circa 8000 la
ora actualã, în limbile românã, francezã, englezã, rusã
sînt accesibile atît studenþilor înmatriculaþi la Colegiu, cît
ºi colegilor lor de facultate, profesorilor. În anul 2000
Colegiul Invizibil a obþinut cu sprijinul programelor HESP
ºi Biblioteci ale Fundaþiei Soros-Moldova abonament la
biblioteca electronicã de reviste periodice internaþionale, care sînt accesibile atît prin Internet, cît ºi prin
compact discuri.
BURSE PENTRU STUDENÞII COLEGIULUI INVIZIBIL
Colegiul Invizibil oferã studenþilor burse lunare în valoare
de $50. Suportul financiar asigurã studenþilor posibilitãþi
pentru studii suplimentare în domeniul ales.
Studenþii-membri ai Colegiului Invizibil
în anul 1999

Laboratorul de Filozofie,
Antropologie si Culturologie
Absolvenþi:
Ecaterina ALBU, USM
Daniela BÃCESCU, USM
Aurelia MIHALAª, USM
Anul II
Veronica BOHANÞOV, USM
Victor COJOCARU, USM
Ion CRÃCIUN, USM
Doina IEPURAª,UTM
Ioniþa PÃCURARU, UAM
Veronica SEREBRIAN, USM
Anul I
Olesea BOTNARU, USM

Absolvenþi:
Alina BUDECI, UPS
Natalia COJOCARI, USM
Alina DRUÞÃ, UPS
Svetlana MARDARI, USM
Victor PARLICOV, ASEM
Veronica PEEV, UPS
Svetlana PRODAN, UPS
Stela SUHAN, USM
Anul II
Gabriela GHERMAN, USM
Livia ROªCA, USM
Doina MACARU, UPS
Ana CALINIONOC, UPS
Anul I
Diana BOTNARU, UPS
Ludmila CIBOTARI, UPS
Galina GHERÞESCU, UPS
Corina RAILEANU, USM
Olga ROªCA, USM
Tatiana ÞUGUÞCAIA, USM
Natalia GRAMA, UPS
Tatiana RABEI, USM

Laboratorul Sociologie
Absolvenþi:
Ludmila CENUªÃ, USM
Aliona CHIHAI, USM
Violeta MAHU, USM
Anul II
Anastasia BARBÃRASÃ,USM
Daniela PLATON, USM
Diana POPA, USM
Ruslan SINÞOV, USM
Anul I
Igor ANDREI, USM
Mariana CHIHAI, USM
Petru CULEAC, ASEM
Tatiana GAUGAª, USM
Vitalie MIHALAª, USM
Mariana NICOLÃESCU, USM
Parascovia MUNTEANU, USM
Vadim PISTRINCIUC, USM

Laboratorul ªtiinþe Politice
Absolventi:
Igor BUCÃTARU, USM

CONDIÞIILE DE ADMITERE LA COLEGIUL
INVIZIBIL MOLDOVA
Admiterea la Colegiul Invizibil se anunþã vara, la sfîrºitul
anului academic prin avize difuzate în universitãþi, la
decanate, catedre de profil etc. La concurs sînt invitaþi
sã participe studenþii care îºi fac studiile în domeniile
ºtiinþelor sociale ºi umanistice la universitãþile din Moldova ºi care corespund urmãtoarelor criterii:
 studenþi în anul II, III (cu bacalaureat) sau III, IV (dupã
ºcoala medie);
 media academicã la ultimele douã sesiuni mai mare
de 8.5.
Studenþii admiºi la CIM beneficiazã de:
 un program extracurricular în domeniul de studiu ales;
 cursuri de studiere aprofundatã a limbii engleze finanþate de Colegiu, sponsorizarea susþinerii testului
TOEFL;
 vizite de studiu la centre universitare de peste hotare;
 acces gratuit la Internet;
 burse lunare în mãrime de $50.
Concursul de admitere la CIM include urmãtoarele etape:
prima: Selectarea candidaþilor în baza dosarelor;
a doua: Proba scrisã alcãtuitã din 2 componente:
test de inteligenþã generalã;
eseu pe o temã din domeniul de specialitate.
a treia: Interviul.
Decizia despre înmatriculare este luatã în baza punctajului cumulativ.
Activitãþile Colegiului Invizibil Moldova sînt cofinanþate
de cãtre Institutul pentru o Societate Deschisã, Budapesta.
Total cheltuieli Colegiul Invizibil:

$ 20 000
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Sergiu BUªCÃNEANU, USM
Alexandru MELENCIUC, USM
Valeriu PROHNIÞCHI, ASEM
Victor ZAHARIA, USM
Anul II
Elena GAMARÞ, USM
Cãlin BULBUC, USM
Irina RURAC, USM
Sergiu RUSU, USM
Dumitru TITICA, USM
Anul I
Lucia CIOCÎRLAN, ULIM
Ion DIBREANSCHI, USM
Andrei ILAªCIUC, USM
Victor MUNTEANU, USM
Iulian POSTICÃ, ULIM
Gheorghe STAMATE, USM

Fundaþia Soros-Moldova

Tatiana DOMINTEANU, USM
Dumitru LAZUR, USM
Mihai POPOVICI, USM
Iurie PROHNIÞCHI, USM
Sergiu TOMªA, USM
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CENTRUL DE INFORMAÞII
UNIVERSITARE
Centrul de Informaþii Universitare din Moldova (CIU) este
un proiect de parteneriat între Biroul pentru Afaceri Educaþionale ºi Culturale al Departamentului de Stat al SUA
(ex-USIA) ºi Casa Lumea Deschisã. Scopul principal al
CIU este de a furniza informaþie privind posibilitãþile de a
face studii universitare ºi postuniversitare în strãinãtate.
Centrul a oferit consultaþii ºi asupra modalitãþilor de
obþinere a suportului financiar pentru efectuarea studiilor.
Pe parcursul anului 2000 Centrul a oferit consultaþii ºi a
furnizat informaþii unui numãr de circa 2500 de vizitatori,
majoritatea studenþi ºi absolvenþi ai instituþiilor de învãþãmînt superior din Moldova. Cea mai solicitatã a fost
informaþia cu privire la oportunitãþile studiilor post-universitare în special în domeniile: administrarea afacerii,
economie, medicinã, învãþãmînt, limbi moderne, drept,
jurnalism, administrare publicã. Vizitatorii au avut acces
gratuit la toate serviciile oferite de CIU, inclusiv computer cu acces Internet, copiator, imprimantã, precum si
la bibliotecã care conþine cataloage ale Universitãþilor
din strãinãtate, materiale de pregãtire pentru testele
standard (TOEFL, SAT, GMAT, GRE, USMLE, MCAT, ACT ºi
LSAT), reviste informative pentru studenþii strãini, ghiduri de pregãtire pentru admiterea la universitãþile din
strãinãtate.
Prin intermediul Fundaþiei Soros ºi al Biroului pentru
Afaceri Educaþionale ºi Culturale al Departamentului de
Stat al SUA Centrul de informaþii universitare recepþioneazã anual materiale informative ºi literaturã de specialitate. Pe parcursul anului 2000 a fost distribuit un
numãr mare de buletine informative pentru testele TOEFL,
GMAT, GRE, SAT ºi USMLE, precum ºi broºuri, pliante
informative despre posibilitãþile de studii în SUA.
Pe parcursul anului a fost sistematic actualizatã pagina
Web, care în jumãtatea a doua a anului a fost accesatã de
230 ori pe lunã. În afarã de aceasta, Centrul a primit pe
parcursul anului peste 10 000 de apeluri telefonice ºi
electronice.
Începînd cu anul 1994, CIU administreazã pe teritoriul
Republicii Moldova programul de studii postuniversitare
Edmund S. Muskie/Act pentru susþinerea libertãþii. Programul oferã posibilitatea efectuãrii studiilor postuniversitare în SUA în urmãtoarele domenii: administrarea afacerii, economie, drept, administrarea învãþãmîntului, politologie, biblioteconomie, jurnalism, administrare publica. CIU desfãºoarã activitãþi de înrolare pentru programe, care includ publicitatea, testarea, interviul ºi pregãtirea pentru plecare.

Activitatea centrului este în mare parte dedicatã programului Edmund S. Muskie/Act pentru susþinerea libertãþii începînd cu faza iniþialã de publicitate ºi distribuire
a formularelor de participare ºi pînã la organizarea plecãrii în SUA. În prima etapã a programului CIU a desfãºurat o campanie de amploare în privinþa recrutãrii si
popularizãrii programului pe teritoriul republicii. Cu acest
scop au fost vizitate numeroase organizaþii ºi instituþii de
învãþãmînt.
Una din cele mai importante etape de desfãºurare a
Programului este administrarea testelor. În cadrul programului din 2000 au fost administrate urmãtoarele teste: GRE  1 februarie 2000 cu 14 participanþi, GMAT 
31 ianuarie 2000 cu 11 participanþi ºi TOEFL  26 februarie 2000 cu 44 participanþi. În etapa urmãtoare pentru desfãºurarea interviurilor la Chiºinãu a sosit echipa
de intervievare din Statele Unite. În 2000 interviurile au
fost moderate de cãtre Gregory Alan Hastings, Debra
Anne Felix, Kristina Jean DeWees si reprezentantul Ambasadei SUA în Moldova dna Lisa Heilbronn. Interviurile
au avut loc în perioada 18 - 19 ianuarie 2000.
Centrul de Informaþii Universitare a fost reprezentat în
anul 2000 la urmãtoarele evenimente:
 Conferinþa anualã a coordonatorilor de burse care a
avut loc la Praga, Cehia în perioada 29 iunie - 2 iulie,
2000;
 Tîrgul Educaþional din Moscova, Rusia, 5 - 9 aprilie,
2000;
 Seminarul de orientare pentru finaliºtii programului
Edmund S. Muskie/Act pentru susþinerea libertãþii;
 Conferinþa coordonatorilor programului Edmund S.
Muskie/Act pentru susþinerea libertãþii.
Pe parcursul anului Centrul a participat la organizarea
urmãtoarelor activitãþi:
 studii postuniversitare în SUA: Lecþie si prezentare
video în cadrul USM  februarie, 2000;
 seminar pentru absolvenþii programelor finanþate de
guvernul SUA: oportunitãti de studii postuniversitare
 martie, 2000;
 seminar intitulat Pregãtire pentru convorbire în vederea obþinerii vizei studenþeºti  mai, 2000;
 seminar dedicat oportunitãþilor educaþionale oferite
prin reþeaua Internet  octombrie 2000;
 seminar dedicat Sãptãmînii învãþãmîntului internaþional 13 - 17 noiembrie, 2000.
Pe lîngã programul Edmund S. Muskie/Act pentru susþinerea libertãþii centrul de informaþii universitare a contribuit la procesul de recrutare ºi selectare pentru alte
programe de studii printre care ºi:
 The Virtual University Undegraduate Exchange Program;

Cu suportul Biroului pentru afaceri culturale ºi educaþionale al Departamentului de stat, Centrul de informaþii
universitare a recepþionat literaturã de specialitate printre care materiale de pregãtire pentru testele TOEFL,
GRE, GMAT, SAT, LSAT, Cataloagele Universitãþilor ºi colegiilor din SUA pentru anul 2000, precum ºi diverse
materiale informative despre programele de studii în cadrul celor mai prestigioase instituþii de învãþãmînt din
strãinãtate.
Pe parcursul anului 2000 Centrul de Informaþii Universitare a colaborat cu urmãtoarele organizaþii:
 Fundaþia Soros-Moldova;
 Biroul pentru afaceri culturale ºi educaþionale al Departamentului de stat SUA;
 Institutul pentru o Societate Deschisã din New York,
SUA, ºi Budapesta, Ungaria;
 ACTR/ACCELS: Consiliul profesorilor de limbã rusã
din America/ Consiliul american pentru colaborare în
educaþie si predarea limbilor strãine;
 IREX: Consiliul pentru cercetãri internaþionale;
 Alumni Resource Center;
 USIS Information Resource Center;
 NAFSA: Asociaþia naþionalã pentru studenþii strãini;
 CIEE: Consiliul schimbului internaþional pentru învãþãmînt;
 Organizaþia Moldova - Pennsylvania;
 TACIS;
 Centrul educaþional Pro Didactica;
 Colegiul Invizibil;
 Centrul internaþional de management, Budapesta,
Ungaria;
 Biblioteca B.-P. Hasdeu.
Total cheltuieli program CIU:

$16 000

Fundaþia Soros-Moldova:

$10 000

Departamentul de Stat al SUA:

$6000

Fundaþia Soros-Moldova a administrat opt programe regionale de burse pentru Universitatea Americanã din
Bulgaria, programul de schimb universitar, Universitatea
Central-Europeanã, inclusiv Cursuri de Varã, Universitatea din Warwick, Universitatea din Oxford, program de
burse suplimentare pentru studii universitare si postuniversitare (SSGP), program de burse suplimentare pentru doctoranzi (GSGP), inclusiv trei programe naþionale
de burse pentru ªcolile Normale Superioare (LNS) din
Franþa, Centrul Internaþional de Management (IMC) si
Burse de Merit. Programele regionale ºi naþionale de
burse au fost desfãºurate cu scopul de a asigura tinerilor
din Moldova posibilitatea de a obþine studii adecvate ºi
necesare pentru o dezvoltare ulterioarã prosperã a Republicii Moldova, a contribui la mãrirea numãrului de
cadre naþionale din diferite domenii, precum ºi la ridicarea nivelului de pregãtire profesionalã a acestora.
PROGRAM DE BURSE REGIONALE
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate
Deschisã, NY si Budapesta)

Universitatea Americanã din Bulgaria
Burse complete de studiu în vederea obþinerii diplomei
universitare
Alexei ANDRONIC
Alexandra YAROVA
Alexandru BIVOL
Andrei CERVONEASCII
Andrei PANICI
Cheltuieli de administrare a programului: $1861

Program de schimb universitar, SUA
Burse pentru un an academic studenþilor din anul II la
profiluri socio-umane
Angela DUMITRAªCO
Universitatea Roosevelt, Relaþii Internaþionale
Camelia CRACAN
Universitatea Brandeis, Relaþii Internaþionale
Dumitriþa BUTNARU
Universitatea din Montana, Jurnalism
Cheltuieli de administrare a programului:

$2775.23

Universitatea Central-Europeanã,
Budapesta, Ungaria
Programe de masterat (MA, MSc, LLM) sau doctorat (PhD,
SJD) în domeniul ºtiinþelor sociale, umanistice ºi economice ºi politicilor de mediu
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BURSE

Fundaþia Soros-Moldova

 The Central European University Program;
 International Management Center MBA Program (Budapest, Hungary);
 Community Connections Program (USIS);
 FSA in Contemporary Issues (IREX);
 Regional Scholar Exchange Program (ACCELS);
 FSA Undergraduate Exchange Program;
 American University in Bulgaria Program;
 The Fulbright Program: Advanced Research and University Lecturing Awards in the United States;
 The University of Warwick Graduate School;
 Prague Summer School;
 Fulbright Summer Institutes;
 Humphrey Fellowships.
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Aurelian LAVRIC
Universitatea din Bucureºti
Natalia MAXIMENCO
Universitatea de Stat din Odesa
Victor PANUª
Academia de ªtiinþe din Moscova
Corneliu PLOPA
Universitatea Babeº-Bolyai, Timiºoara
Olga ªIªKOVA
Universitatea St.Kliment Ohridski, Sofia
Galina ªINTOVA
Academia de Arte, Sofia
Veaceslav TUHARI
Universitatea de Arte, Bucureºti

Ludmila VASILOV
ªtiinþe ecologice, MSc
Mariana BERBEC
Studii în drept, LLM
Mariana SIREÞEANU
ªtiinþe politice, MA
Mircea COJOCARU
ªtiinþe ecologice, MSc
Ecaterina ZATUªEVSCHI
Studii de gen ºi culturã, MA
Nadejda HRIPTIEVSCHI
Drepturile omului, MA
Olga POATO
ªtiinþe istorice, MA
Cheltuieli de administrare a programului:

$4784.48

Universitatea Central-Europeanã,
Cursuri de Varã, Budapesta, Ungaria

Oleg UNGUREANU
Economia politicã în vederea extinderii spre Est a UE
Andrei FIODOROV
Ecologie ºi business
Olga POATO
Gen, naþiune ºi Identitate: Abordare interculturalã ºi
interdisciplinarã
Tatiana BATÎR
Culturile capitalismului în perioada modernã recentã 
Marin DOLINÞA
Religii orientale în Europa Centralã ºi Europa de Est 
multiculturalismul religios ºi renaºterea
Ala PETROVICI
Economia politicã în vederea extinderii spre Est a UE
Mariana HARJEVSCHI
Cultura generalã digitalã pentru societãþi deschise: Reþele informaþionale ºi biblioteci
Stela ONU
Ritualuri ºi tradiþii în gîndirea ºi filozofia evreiascã în
perioada modernã
Nadejda MAZUR
Drepturile omului ºi extrãdarea forþatã: Abordare interdisciplinarã
$2819.84

Burse suplimentare (SSGP), Budapesta, Ungaria
Burse parþiale pentru studenþii aflaþi în þãri din Europa
Centralã ºi de Est sau ex-URSS
Ecaterina FEDOREACA
Academia Istropolitana Nova

$612

Burse suplimentare (GSGP), New York, SUA

Burse la cursuri de specialitate în domeniul ºtiinþelor
socio-umane pentru profesori universitari, administratori ºi specialiºti

Cheltuieli de administrare a programului:

Cheltuieli de administrare a programului:

Burse parþiale pentru studenþi-doctoranzi aflaþi în þãri din
Europa de Vest, America de Nord, Asia ºi Australia
Oleg BURUIANÃ
Universitatea din Bremen, Germania
Cheltuieli de administrare a programului:
Alte cheltuieli programe:

$589.28
$1646.00

PROGRAM DE BURSE NAÞIONALE

Les Écoles Normales Supérieures,
Paris, Franþa
Burse acordate în colaborare cu Alianþa Francezã în Moldova, destinate studenþilor anului V de studiu, pentru o
perioadã de doi ani, cu obþinerea titlului de Master.
Georgeta CÎªLARU

$11168.86

Centrul Internaþional de Management, Budapesta,
Ungaria
Pentru studenþii acceptaþi, Fundaþia Soros a oferit suport
financiar pentru o cãlãtorie tur-retur ºi perfectarea vizei
Ion GHILESCU
Valentin CRASNIÞCHI
Alte cheltuieli:

$839.23

Cheltuieli de administrare a programului:

$115.24

Burse de merit
Fundaþia Soros-Moldova a organizat al cincilea concurs
Burse de merit pentru studenþii instituþiilor de învãþãmînt superior din Moldova. Valoarea unei burse acordate a fost între $200 ºi $500. La acest program au
participat douã sute unu studenþi de la ºaisprezece insti-

Universitatea de Stat din Moldova
Vitalie GERU
Academia de Studii Economice
Petru MALERU
Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie N. Testemiþanu
Petru CEPOIDA

Bursa de merit de gradul II ($300)
Universitatea de Stat din Moldova
Natalia-Maria-Vlada BUGA
Andrei CUªCO
Marcela JALBÃ
Viorica OLARU
Sergiu VERLAN
Victor ZAHARIA
Universitatea Pedagogicã de Stat Ion Creangã
Mariana SPÃTARU-FUIOR
Academia de Studii Economice
Teodor TOCAN
Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie N. Testemiþanu
Larisa CEBAN
Universitatea de Stat Al. Russo, Bãlþi
Viorel MORARI
Sergiu POVOROZNIUC
Iraida STARAªCIUC

Bursa de merit de gradul III ($200)
Universitatea de Stat din Moldova
Loredana AFANASIEV
Ghenadie ANGHEL
Veronica BOHANÞOV
Igor BUCÃTARU
Eugenia CERBA
Larisa CIORNEI
Ruslan CIURCÃ
Natalia COJOCARU
Angela GÎRA
Nadejda HRIPTIEVSCHI
Adelina LABIC
Natalia LUCHIAN
Nadejda LUCHINA
Svetlana MARDARI
Alexandru MELENCIUC
Alexandru POPA

Universitatea Pedagogicã de Stat Ion Creangã
Angela BULGARU
Elena CARTALEANU
Alina DRUÞÃ
Lilia GAªCIUC
Elena LEVCENCO
Lilia NACU
Veronica PEEV
Universitatea Tehnicã din Moldova
Nadejda BLAJE
Natalia DULGHERU
Vitalie LAZARIUC
Cristina MARIN
Daniela OLARU
Dina ÞURCANU
Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie N.Testemiþanu
Stela BIVOL
Viorica COTICI
Liliana MUNTEANU
Natalia PREGUZA
Diana REVENCO
Eugen RUSU
Cristina SOCOLOVSCHI
Academia de Studii Economice
Leonidas CRISCIUNAS
Ion GADIAC
Stanislav RUSU
Iulian VOLOªIN
Universitatea Liberã Internaþionalã
Andrei COVALI
Irina RURAC
Alexandru ZGARDAN
Universitatea Cooperatist-Comercialã
Viorica ARABADGI
Sergiu GULCEAC
Elena CRUPOVNIÞCHI
Universitatea de Stat din Tiraspol
Alina ARNAUTOVA
Valentina GUÞU
Academia de Poliþie ªtefan cel Mare
Vadim SLONIN
Gheorghe BOTNARU
Ghenadie ASTRAHAN
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Bursa de merit de gradul I ( $500 )

Valeriu SAVCENCO
Ruslan STAVER
Stela SUHAN
Olga UNTILÃ
Rita URSALOVSCHI

Fundaþia Soros-Moldova

tuþii de învãþãmînt superior din Moldova. Optzeci ºi ºapte studenþi au obþinut Bursa de Merit a Fundaþiei Soros.
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Universitatea de Stat a Artelor
Adrian JAVGUREANU

PROGRAMUL MODERNIZAREA
ÎNVÃÞÃMÎNTULUI PREUNIVERSITAR

Universitatea de Stat Al. Russo, Bãlþi
Aliona MANEA
Nelli AMARFII
Rodica BOGATU
Marina BOLOGA
Oxana CAZACU
Ion CHIRIAC
Tatiana CRUGLIÞCHI
Oleg MIRONCIUC
Corina POPA
Doina POPA
Valeriu POPOVICI
Tatiana ROTARU
Nina URSATÎI
Natalia VARVARIUC

DEZVOLTARE CURRICULARÃ

Sprijinirea ºi facilitarea implementãrii curriculumului de liceu
Elaborarea ºi editarea ghidurilor metodologice
Obiective:
 familiarizarea profesorului cu noua viziune de abordare curricularã a disciplinelor predate în liceu;
 propulsarea acþiunii de punere în aplicare a curriculum-ului în integralitatea sa structuralã;
 formularea unor sugestii de organizare ºi desfãºurare
a procesului educaþional la limba ºi literatura românã
în bazã de curriculum;
 dezvoltarea profesionalã a cadrelor didactice dictatã
de noul curriculum, formarea unei conduite didactice
adecvate.

Universitatea de Stat din Comrat
Natalia LAZAREV
Total Program Burse de Merit:
Total cheltuieli Program Burse:

$23 897.82
$51 754

CENTRUL EDUCAÞIONAL
PRO DIDACTICA
Misiunea Centrului Educaþional PRO DIDACTICA este sã
devinã, prin servicii educaþionale de cea mai înaltã calitate oferite de o echipã de profesioniºti dedicaþi, o organizaþie-lider în promovarea ºi sprijinirea schimbãrilor de
esenþã în educaþie, menite sã contribuie la formarea
unor personalitãþi care susþin valorile unei societãþi deschise.
Direcþiile de activitate în cadrul programelor implementate de Centru pe parcursul anului 2000 au fost subordonate acestei misiuni:
 facilitarea accesului la informaþia de ultimã orã în
domeniul didacticii ºi pedagogiei;
 promovarea modelelor moderne de dezvoltare curricularã;
 promovarea inovaþiilor ºi a experienþei didactice de
succes;
 sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele
educaþionale;
 sprijinirea procesului de pregãtire ºi de perfecþionare
a cadrelor didactice ºi manageriale prin oferirea unor
programe de instruire moderne.

La apariþia ghidului ºi-au dat concursul echipe de autori
 profesori de liceu ºi universitari  care au parcurs
deja experienþa de elaborare a curriculum-ului de liceu. La editura Cartier au apãrut ghidurile Limbã ºi
comunicare (trei volume), ªtiinþe exacte (douã volume) ºi
ªtiinþe socio-umane (un volum). Ghidurile au fost distribuite instituþiilor prin intermediul Direcþiilor Generale
Judeþene de Învãþãmînt, Tineret ºi Sport.
Masa rotundã Curriculum-ul naþional de liceu: concluzii
dupã un an de implementare
22 iunie 2000
Obiective:
 evaluarea sumativã a demersului didactic realizat în
baza curriculum-ului;
 evaluarea preliminarã a impactului curriculum-ului;
 propunerea unor recomandãri pentru o mai bunã
implementare în anul urmãtor de studii.
Participanþi: reprezentanþi ai MEª, formatori, conceptori
de curriculum, inspectori din judeþe, profesori, inclusiv
directori adjuncþi, responsabili de instruire (în total 30 de
persoane).

Întruniri ale managerilor ºcolari,
seminare, training-uri
Au fost organizate 2 întruniri ale directorilor de licee din
municipiul Chiºinãu (inclusiv cu directorii liceelor private), la care s-a lansat noul curriculum ºi s-au oferit
recomandãri practice de implementare a acestuia.
O echipã mobilã de formatori din cadrul Centrului a
pregãtit un modul de 20 de ore de training instructiv. Pe
parcursul lunii iunie inspectorii ºi metodiºtii din toate
judeþele au fost implicaþi într-o activitate pe teren pentru
formarea abilitãþilor de implementare ºi evaluare a noului

20 august - 10 noiembrie, 2000
Obiective:
 oferirea unor recomandãri practice de implementare a
curriculum-ului în cl. X, XI;
 evaluarea curentã a impactului curriculum-ului asupra
profesorilor de liceu;
 asigurarea unei continuitãþi în pregãtirea managerilor
ºi profesorilor încadraþi în reforma curricularã.
Destinatari: Inspectori ºi metodiºti din judeþe, profesori
din licee, colegii ºi ºcoli generale cu clase de liceu, profesori de la cursurile organizate de Centrul Educaþional
PRO DIDACTICA.
Au fost organizate 53 de seminarii cu elemente de training a cîte 8 ore fiecare, de care au beneficiat peste 900
de profesori din toate judeþele þãrii.
Seminarele au fost organizate la urmãtoarele discipline,
avîndu-i ca formatori pe:
Limba românã  Olga COSOVAN, Tatiana CARTALEANU
Fizicã  Tatiana IACUBIÞCHI, Viorel BOCANCEA
Chimie  Silvia LOZOVANU, Larisa BOTEZATU
Matematicã  Lidia BEZNIÞCHI, Roman COPÃCEANU
Limba francezã  Iurie MELINTE
Psihologie  Aglaida BOLBOCEANU, Viorica COJOCARU
Biologie  Nina BÎRNAZ, Otilia DANDARA

Dezvoltarea profesionalã a autorilor
ºi editorilor de materiale didactice
Obiective:
 actualizarea ºi popularizarea cît mai largã a cerinþelor
faþã de o lucrare didacticã;
 formarea de noi abilitãþi profesionale de elaborare ºi
redactare a materialelor didactice.
Destinatari: autorii de manuale ºi materiale didactice,
editorii de carte didacticã.
Editorilor le-a fost administrat un chestionar de analizã a
necesitãþilor în domeniul vizat. În primul trimestru al
anului 2001, Centrul Educaþional PRO DIDACTICA va
organiza 2 training-uri pentru autorii de manuale din þarã,
cu participarea unor experþi de peste hotare.
Centrul a continuat Concursul pentru materiale didactice-suport, în ajutorul profesorului de gimnaziu ºi liceu.
Materialele selectate în cadrul concursului urmeazã a fi
publicate în anul 2001.

Conferinþa Evaluarea performanþelor ºcolare  realizãri
ºi probleme
Invitat: Adrian STOICA, director al Serviciului Naþional de
Examene ºi Evaluare, Bucureºti. Au participat colaboratorii Departamentului de Evaluare al MEª, profesori ºcolari ºi universitari, reprezentanþi ai DGJÎTS ºi ai pãrinþilor.
Sinteza privind realizãrile ºi problemele procesului de
renovare a sistemului de evaluare, luate în discuþie de
participanþi, a fost publicatã în revista Didactica Pro...
Conferinþa Concepte-cheie din pedagogie: schimbare
de accente ºi de nuanþe
25 octombrie 2000.
Invitat: dr. prof. Sorin CRISTEA, Universitatea Bucureºti.
Participanþi: 35 de persoane, printre care: formatori ai
Centrului Educaþional PRO DIDACTICA, profesori ºcolari
ºi universitari, inspectori de la DGJÎTS ºi de la MEª.
Conferinþa a fost anticipatã de lansarea Dicþionarului de
pedagogie de acelaºi autor, activitate realizatã în colaborare cu editura Litera.
Conferinþa Valori educaþionale. Conflicte valorice ºi rezolvarea lor
20 noiembrie 2000.
Invitatã: Simona CRÃCIUN, doctorandã, lector, Universitatea Al.I. Cuza, Iaºi.
Participanþi: 40 de specialiºti de la diferite niveluri ale
sistemului educaþional, interesaþi de abordarea problemei în cauzã.
Cheltuieli:

$ 78 657.59

PERFECÞIONAREA CADRELOR DIDACTICE

Dezvoltarea ºi optimizarea activitãþii
Laboratorului de training al Centrului
Educaþional PRO DIDACTICA

Popularizarea unor informaþii actuale ºi a unor
experienþe ºi cercetãri avansate în domeniul
teoriei ºi practicii pedagogice

Pe parcursul anului 2000 în cadrul Laboratorului de training au activat 30 de formatori, întruniþi în 13 echipe:
management educaþional, limba românã, limba francezã,
istorie, geografie, psihologie, pedagogie, filozofie, instruire calculator, fizicã, matematicã, biologie, chimie.

Conferinþele pedagogice PRO DIDACTICA 2000
Obiective:

Activitatea desfãºuratã în cadrul realizãrii acestui obiectiv a fost ghidatã de obiectivele Programului Moderniza-
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Seminarele metodice Recomandãri practice
pentru implementarea curriculum-ului de liceu

 abordarea unor probleme stringente din domeniul
educaþiei;
 sensibilizarea opiniei publice referitor la prioritatea
educaþiei ºi reabilitarea ei în aceastã zonã europeanã;
 atragerea ºi implicarea instanþelor de decizie în dezbateri;
 încurajarea cadrelor didactice în soluþionarea diverselor probleme;
 susþinerea colaborãrii cu instituþii de profil din þarã ºi
de peste hotare;
 mediatizarea intensivã a problemelor din domeniu.

Fundaþia Soros-Moldova

curriculum. La cursurile de perfecþionare din perspectiva
noului curriculum au participat 350 de profesori de liceu.
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rea Învãþãmîntului Umanist ºi de necesitãþile de dezvoltare profesionalã ale formatorilor.
În timpul anului au fost organizate mai multe demersuri
de perfecþionare, la care au fost abordate subiecte de
maxim interes pentru formatori.
ªcoala de varã Educaþie pentru diversitate
29 iunie - 2 iulie 2000.
Invitat: dr. prof. Constantin CUCOª, Universitatea Al.I.
Cuza, Iaºi.
Participanþi: 34 de formatori ºi coordonatori de programe.
Au fost abordate problemele educaþiei interculturale,
educaþiei religioase, ale valorilor în educaþie ºi ale conflictelor valorice, ale postmodernismului în educaþie etc.

Sprijinirea procesului de perfecþionare
a cadrelor didactice de liceu

rii pieþei, dar ºi al educãrii motivaþiei ºi responsabilitãþii
beneficiarilor, înscrierea la aceste cursuri a fost fãcutã
contra unei taxe simbolice în mãrime de 100 de lei.
Cursuri pentru profesorii de limba englezã, cu participarea experþilor strãini
Ianuarie 2000 - ianuarie 2001
Participanþi: profesorii de limba englezã din ºcolile-centre metodice, cît ºi profesori de liceu din Chiºinãu. Subiectele abordate:
Metode eficiente de predare-învãþare a limbii engleze,
mai, formatori: Aaron CARLSON, Hugh CRUMLEY
Stimularea creativitãþii la orele de limba englezã, septembrie, formator: Kevin MCCAUGHEY.
Literatura americanã, ianuarie 2000 - ianuarie 2001,
formator: Hamilton BECK.
Cheltuieli:

$ 98 286.88

Concursul de Burse Educaþie pentru o societate deschisã pentru profesorii de la disciplinele exacte
Ianuarie - aprilie 2000
Participanþi: 91 profesori, cîºtigãtori ai Concursului.
Au fost organizate module de perfecþionare a cîte 80 de
ore la urmãtoarele discipline: didactica matematicii, didactica fizicii, didactica chimiei, didactica biologiei.

Programul de perfecþionare a cadrelor didactice Junior
Achievement - 1999 - 2000
Continuînd o colaborare de mai mulþi ani, Centrul a
sprijinit programele de perfecþionare a cadrelor ºi de
elaborare a materialelor didactice Economie Aplicatã
ºi Eu ºi economia. Rostul persistãrii în ºcoalã, implementate de Junior Achievement Moldova.

Concursul de burse Educaþie pentru o societate deschisã pentru profesorii din zona ruralã
1 noiembrie - 10 decembrie 2000.
În urma unei analize, atît calitative, cît ºi cantitative, a
dosarelor candidaþilor la programul de burse anterior, a
fost constatatã participarea redusã a profesorilor de gimnaziu ºi liceu de la sate. Pentru ei, a fost anunþat suplimentar un concurs de burse Educaþie pentru o societate deschisã, în urma cãruia au fost selectaþi 85 de
participanþi.

Cheltuieli:

Cursurile intensive de scurtã duratã la didacticã generalã
August-octombrie 2000.
Participanþi: 146 profesori ºi manageri ºcolari.
Analiza nevoilor de dezvoltare profesionalã efectuatã în
rîndurile cursanþilor a permis identificarea unei serii de
subiecte de maxim interes. S-a rãspuns imediat acestor
necesitãþi prin organizarea cursurilor intensive de scurtã
duratã (module a cîte 30 de ore). Au fost elaborate ºi
oferite training-uri la subiectele Necesitatea schimbãrii
ºi Perfecþionarea competenþelor profesionale în organizarea / realizarea procesului de învãþãmînt.
Cursurile intensive de scurtã duratã la didactica disciplinelor
23 octombrie - 15 decembrie 2000.
Participanþi  233 de profesori de gimnaziu ºi liceu.
Training-uri intensive de scurtã duratã au fost oferite la
limba românã, limba francezã, istorie, geografie, psihologie, matematicã, fizicã, chimie, biologie. În scopul testã-

$ 14 725.00.

MANAGEMENT EDUCAÞIONAL
Obiective:
 dezvoltarea capacitãþii profesionale a managerilor de
nivel ºcoalã generalã ºi liceu;
 dezvoltarea capacitãþii profesionale a managerilor ºi
personalului de la DGJÎTS;
 facilitarea schimbului de experienþã ºi informaþie;
 perfecþionarea abilitãþilor de instruire ale membrilor
echipei de formatori.

Dezvoltarea abilitãþilor profesionale
ale managerilor ºcolari
Seminarul Managementul lucrului în echipã
29 - 30 martie 2000, Chiºinãu, Liceul Liviu Deleanu
Organizatori: CE Pro Didactica, Departamentul Educaþie al
Primãriei Municipiului Chiºinãu, Chiºinãu, Liceul Liviu
Deleanu.
Participanþi: directori ai ºcolilor (gimnazii ºi licee) din
municipiul Chiºinãu, colaboratori ai Direcþiei Municipale
Învãþãmînt, Tineret ºi Sport ºi directorii adjuncþi ai Liceului Liviu Deleanu  peste 120 de persoane.
Seminarul Managementul lucrului în echipã. Stiluri de
leadership
12 aprilie 2000, Liceul Teoretic, Teleneºti
Organizatori: CE PRO DIDACTICA, DGJÎTS Orhei, Liceul
Teoretic Teleneºti

Seminarul Managementul timpului
29 - 30 martie 2000, Chiºinãu, ºcoala nr.32.
Organizatori: CE Pro Didactica, Departamentul Educaþie al
Primãriei Municipiului Chiºinãu, Chiºinãu, ªcoala nr.32.
Au participat directori ai ºcolilor (gimnazii ºi licee) din
municipiul Chiºinãu, colaboratori ai Direcþiei Municipale
Învãþãmînt, Tineret ºi Sport ºi directorii adjuncþi ai ªcolii
nr. 32  peste 120 de persoane.

Program de instruire a formatorilor din cadrul programului Street Law
Ianuarie - iunie 2000.
Organizator-solicitant: Societatea Independentã pentru
Educaþie ºi Drepturile Omului, Corina LECA, coordonator.
Participanþi: formatorii din cadrul programului Street
Law, 20 de persoane.

Seminarul Stilurile de leadership
30 noiembrie 2000, Liceul Teoretic comuna Susleni
Organizatori: CE PRO DIDACTICA, DGJÎTS Orhei, Liceul
Teoretic comuna Susleni.
Participanþi: 70 directori adjuncþi ai ºcolilor ºi liceelor din
judeþul Orhei, colaboratori ai DGJÎTS Orhei.

Training Managementul lucrului în echipã
13 mai 2000.
Organizator - solicitant: Centrul de Dezvoltare a Tineretului, Iulia MOLDOVAN, director executiv.
Participanþi: colaboratorii Centrului de Dezvoltare a Tineretului, 9 persoane.

Atelierul Arta Dirijãrii. Atelierul Eficienþa personalã ºi
publicã
1-2 decembrie 2000, Direcþia Judeþeanã Învãþãmînt, Tineret ºi Sport, Cahul
Organizatori: CE PRO DIDACTICA, DGJÎTS Cahul.
Participanþi: 30 colaboratori ai DGJÎTS Cahul.
Atelierul Arta Dirijãrii. Atelierul Eficienþa personalã ºi
publicã
7-8 decembrie 2000, Direcþia Judeþeanã Învãþãmînt, Tineret ºi Sport Lãpuºna.
Organizatori: CE PRO DIDACTICA, DGJÎTS Lãpuºna.
Participanþi: 30 colaboratori ai DGJÎTS Lãpuºna.

Dezvoltarea serviciilor de consultanþã ºi training
în domeniul dezvoltãrii organizaþionale,
managementului resurselor umane ºi dezvoltãrii
de abilitãþi personale
Acest program a fost organizat pentru managerii instituþiilor educaþionale ºi liderii organizaþiilor neguvernamentale.
Elaborarea materialelor suport
Pe parcursul anului 2000 au fost elaborate materiale
suport în domeniile ce þin de dezvoltarea organizaþionalã, cu axare pe problemele managementului instituþiei
de învãþãmînt. Au fost finisate suporturi de curs pentru
subiectele:
 Managementul lucrului în echipã;
 Cultura organizaþionalã;
 Comunicarea organizaþionalã;
 Motivarea personalului;
 Abilitãþi de comunicare;
 Abilitãþi de instruire;
 Abilitãþi de prezentare;
 Abilitãþi de negociere;
 Abilitãþi de delegare;

Program de instruire a potenþialilor formatori pentru Centrul de Perfecþionare a Cadrelor de pe lîngã Universitatea
din Orenburg, Rusia
8 -16 octombrie 2000.
În cadrul acestui program au fost oferite training-urile
Abilitãþi de instruire a adulþilor (5 zile) ºi Managementul lucrului în echipã (3 zile).
Organizator - solicitant: Universitatea din Orenburg, Rusia, Galina EPANCINÞEVA, prodecanul Facultãþii de Perfecþionare a Cadrelor.
Participanþi: un grup de profesori ºi doctoranzi de la
Universitatea de Stat din Orenburg, 13 persoane
Cheltuieli:

$7556.20

EVALUAREA UNITÃÞII ªCOLARE 2000+
Pentru anul 2000, programul ºi-a propus concentrarea
activitãþilor asupra unui singur aspect: promovarea conceptului de autoevaluare a ºcolii.
Obiective:
 elaborarea unui model de autoevaluare a unitãþii ºcolare ajustat la specificul ºi necesitãþile învãþãmîntului
din Republica Moldova;
 formarea unui grup de formatori;
 diseminarea modelului elaborat prin activitãþi de instruire ºi consultanþã.
Participanþi : formatori locali, specialiºti de la Ministerul
Educaþiei ºi ªtiinþei, directori ºi vicedirectori de ºcoli,
inspectori ºcolari, directori ºi vicedirectori ai DGJÎTS 
15 persoane
Vizita expertului implicat în program, dr. Paul CLARKE,
profesor Leeds Metropolitan University, Marea Britanie,
specialist în problemele evaluãrii unitãþii ºcolare ºi dezvoltãrii ºcolii (22 - 27 septembrie) s-a soldat cu urmãtoarele rezultate:
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 Abilitãþi de soluþionare de probleme ºi de luare de
decizii.
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Participanþi: directori de ºcoli ºi licee din judeþul Orhei,
colaboratori ai DGJÎTS Orhei  40 de persoane.
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 stabilirea prioritãþilor în desfãºurarea proiectului comun de colaborare;
 elaborarea planului de colaborare în cadrul programului Evaluarea unitãþii ºcolare;
 stabilirea termenului de organizare a unui atelier de
lucru Autoevaluarea unitãþii ºcolare ºi dezvoltarea
ºcolii;
 identificarea posibilitãþilor de colaborare cu MEª în
implementarea proiectului;
 identificarea posibilitãþilor de obþinere a surselor suplimentare de finanþare.
Atelierul Autoevaluarea ºcolii
27 - 30 noiembrie 2000.
Acest program a fost organizat în urma vizitei expertului
britanic.
Participanþi: formatori ºi coordonatori ai Centrului Educaþional PRO DIDACTICA, inspectori ºcolari, colaboratori
ai DGJÎTS ºi MEª
Moderator: Dr. Paul CLARKE, profesor, Leeds Metropolitan University, Marea Britanie.
Obiective:
 identificarea modalitãþilor de desfãºurare a proiectului de implementare a unui model de autoevaluare a
ºcolii;
 stabilirea prioritãþilor în colaborarea cu DGJÎTS ºi MEª;
 elaborarea unui cadru teoretic general de autoevaluare a ºcolii, þinîndu-se cont de specificul situaþiei
din domeniul învãþãmîntului din Republica Moldova;
 identificarea posibilitãþilor de cofinanþare pentru realizarea urmãtoarelor etape ale proiectului.
Cheltuieli: $16 088.40
INFORMARE ªI DOCUMENTARE ÎN DOMENIUL
ªTIINÞELOR EDUCAÞIEI

Sprijinirea bibliotecilor
din ºcolile - centre metodice
În perioada ianuarie-decembrie 2000, au fost abonate la
ziare ºi reviste din Moldova, România, Rusia 35 de ºcoli centre metodice. Lista de abonament a inclus: Contrafort,
Fãclia, Limba românã, Limba ºi literatura românã, Literatura ºi
arta, Tribuna învãþYãmîntului, Welcome, Äèðåêòîð øêîëû,
Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ, Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà. A fost realizatã completarea fondului de carte didacticã a ºcolilor.
Fiecare dintre cele 35 de ºcoli a beneficiat de cîte un lot
de 1505 exemplare de carte.

Dezvoltarea resurselor informaþionale ale
Centrului Educaþional Pro Didactica
Biblioteca Centrului oferã cursanþilor ºi formatorilor servicii de informare ºi documentare în domeniile pedagogie generalã, management educaþional, didactica disciplinelor, istorie ºi criticã literarã, metode ºi tehnici inter-

active de predare-învãþare-evaluare etc. În anul 2000,
profesorii participanþi la cursurile de perfecþionare ºi
formatorii lor au avut acces la 70 de titluri de ziare ºi
reviste din Republica Moldova, România ºi Rusia.

Facilitarea schimbului de informaþie
ºi experienþã în domeniul educaþiei
Schimb de experienþã ºi familiarizare cu sistemul educaþional danez.
29 martie - 8 aprilie 2000.
Cofinanþare: Fondul Danez pentru Democraþie.
Participanþi: 21 de specialiºti în domeniul învãþãmîntului
din Republica Moldova.
Vladimir PÎSLARU, director, Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei.
Tamara CAZACU, specialist principal, Ministerul Educaþiei ºi ªtiinþei.
Eugen MARTIN, ºef de departament, Ministerul Culturii.
Alexandru ONOFREI, vicerector, Universitatea de Stat
din Comrat.
Ion ªIªCANU, rector, Universitatea de Stat din Cahul.
Larisa STOG, lector, Universitatea Pedagogicã Alecu Russo din Bãlþi.
Ludmila PAPUC, ºef catedrã, Universitatea Pedagogicã
Ion Creangã din Chiºinãu.
Ivan OGURÞOV, ºef catedrã, Universitatea de Stat din
Chiºinãu.
Mihai CERNENCU, ºef catedrã, ULIM.
Aurelian SILVESTRU, director, Liceul Prometeu.
Larisa SILVESTRU, consilier pentru educaþie, liceul Prometeu.
Valentina CHICU, director adjunct, ºcoala generalã Horodiºte.
Margareta DUªCEAC, profesor, Liceul Mircea Eliade.
Mariana KIRIAKOV, coordonator, Centrul Educaþional PRO
DIDACTICA.
Rodica DAVID, bibliotecar, Centrul Educaþional PRO DIDACTICA.
Lilia STÎRCEA, coordonator, Centrul Educaþional PRO DIDACTICA.
Victor EFRIM, manager sistem, Centrul Educaþional PRO
DIDACTICA.
Mariana ALECSANDRI, coordonator, Fundaþia Soros-Moldova.
Iulia MOLDOVAN, director executiv, Centrul de Dezvoltare a Tineretului.
Varvara COLIBABA, director adjunct, Fundaþia SorosMoldova.
Cheltuieli:

$22 458

REVISTA DIDACTICA PRO...
Obiective:
 elaborarea, editarea ºi distribuirea revistei de teorie ºi
practicã educaþionalã, organ de presã al Centrului

Au fost editate 4 numere de revistã, cu tirajul de 5000 de
exemplare fiecare.
Colegiul de redacþie consultativ a stabilit douã direcþii
principale ale activitãþii revistei:
 reflectarea rezultatelor cercetãrii avansate în domeniul teoriei educaþionale;
 propagarea experienþelor pedagogice de succes din
Republica Moldova ºi de peste hotare.
Autorii articolelor sînt pedagogi, specialiºti ºi cercetãtori
în domeniul învãþãmîntului preuniversitar ºi universitar.
Invitaþii rubricilor, ai meselor rotunde ºi ai conferinþelor
pedagogice sînt persoane de referinþã în domeniul ºtiinþelor educaþiei de la noi ºi de peste hotare: prof. univ.
Constantin CUCOª (Universitatea Al. I. Cuza, Iaºi); conf.
univ. Sorin CRISTEA (Universitatea din Bucureºti); dr. hab.
Vlad PÎSLARU (Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei, Chiºinãu), prof. Adrian STOICA (Serviciul Naþional de Examene ºi Evaluare, Bucureºti, România); conf. univ. Paul
CLARKE (Leeds Metropolitan University, Marea Britanie),
dr. Mioara AVRAM (Institutul de Lingvisticã al Academiei
Române) º.a. Revista a fost înregistratã la Ministerul Justiþiei al Republicii Moldova la 27 octombrie 2000. Tirajul
primelor patru numere a fost distribuit pe gratis prin
intermediul DGJÎTS în toate ºcolile, gimnaziile ºi liceele
din Republica Moldova, precum ºi formatorilor, cursanþilor Centrului Educaþional PRO DIDACTICA.
Cheltuieli:

$38 079.77

ACHIZIÞIE ªI DONAÞIE DE CARTE DIDACTICÃ
ªI DE REFERINÞÃ
Fondul de carte al bibliotecii Centrului Educaþional PRO
DIDACTICA a fost îmbogãþit cu 828 titluri de carte de
referinþã în domeniile didacticã generalã ºi pedagogie,
didactica disciplinelor umanistice ºi exacte, management
educaþional, evaluare.
În perioada cursurilor de perfecþionare bursierii, cursanþii
ºi formatorii Centrului au beneficiat de importante donaþii de carte didacticã. Profesorii care au obþinut bursele Educaþie pentru o Societate Deschisã au primit în
calitate de donaþie seturi de carte metodicã ºi Dicþionarul
Enciclopedic Ilustrat. Centrul, în colaborare cu MEª, a efectuat repartizarea la Direcþiile Generale Judeþene de Învãþãmînt, Tineret ºi Sport a ghidurilor pentru implementarea curriculum-ului liceal.

Cheltuieli operaþionale:

$12 345.64
$78 392.6

Total cheltuieli Program Centrul
Educaþional Pro Diactica:
$366 590.03
($57 570 din buget 2000)
Sume reportate 2001:
$262 430

PROGRAMUL LECTURÃ ªI SCRIERE
PENTRU DEZVOLTAREA GÎNDIRII
CRITICE (LSDGC)
Obiectivul general al proiectului: contribuþie la eficientizarea procesului didactic în domeniul preuniversitar ºi
universitar prin implementarea unei metodologii ce promoveazã învãþarea activã ºi independentã ºi dezvoltarea
abilitãþilor de gîndire criticã.
Obiective:
 organizarea unui program coerent de instruire Metodologia procesului de predare/ învãþare/ evaluare
pentru profesorii ce promoveazã învãþarea activã ºi
gîndirea criticã;
 adaptarea metodologiei LSDGC la sistemul educaþional naþional;
 elaborarea materialelor didactice-suport;
 formarea unei echipe de formatori naþionali selectaþi
de la nivelul învãþãmînt primar ºi secundar;
 formarea unei echipe de formatori din instituþiile superioare de învãþãmînt;
 diseminarea ideilor ºi metodelor proiectului într-un
mediu profesionist larg.
Activitãþi de promovare a programului
Ateliere de promovare a metodologiei LSDGC în învãþãmîntul superior
13-15 ianuarie 2000, 20-22 aprilie 2000.
Iniþiere în Metodologia LSDGC.
Participanþi: 30 profesori, ºefi de catedrã, decani de la
Universitatea de Stat ºi Universitatea Pedagogicã Ion
Creangã.
Formatori: Jerome B. ZUTELL, Jr, Timothy SHANAHAN,
Vitalie POPA, Alvina GROSU.
Obiective:
 prezentarea bazei metodologice a programului LSDGC;
 familiarizarea cu strategiile didactice LSDGC.
Atelier de promovare a metodologiei LSDGC
17 martie 2000.
Organizaþia - solicitant: Corpul Pãcii.
Participanþi: voluntari ai Corpului Pãcii din SUA în Republica Moldova.
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Cheltuieli:
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Educaþional PRO DIDACTICA, adresat atît profesorilor
de gimnaziu ºi liceu, cît ºi tuturor celor interesaþi de
procesul instructiv-educativ;
 popularizarea experienþelor pedagogice de succes din
þarã ºi de peste hotare;
 diseminarea informaþiei la zi privind rezultatele cercetãrilor în domeniul didacticii ºi pedagogiei;
 sensibilizarea opiniei publice la problemele curente
din sfera educaþiei.
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Obiective:
 prezentarea bazei metodologice a programului LSDGC.
Ateliere de prezentare a programului ºi metodologiei
LSDGC
Iunie - septembrie 2000.
Obiective:
 promovarea programului;
 diseminarea informaþiei despre metodele LSDGC.
Au fost organizate 3 ateliere:
 pentru profesorii Liceului Iulia Hasdeu, în colaborare cu Programul Pas cu Pas;
 pentru colaboratorii DGJZTS Lãpuºna, la solicitarea
Direcþiei;
 pentru profesori, ºefi de catedre ºi reprezentanþi ai
rectoratului Universitãþii de Criminologie din Chiºinãu.
Cursuri de perfecþionare pentru profesorii din
învãþãmîntul preuniversitar ºi universitar
În calitate de formatori au activat profesorii implicaþi în
primul an de implementare a programului LSDGC.
Ateliere LSDGC Strategii de dezvoltare a gîndirii critice
în cadrul proiectului «Noi ºi legea»
Organizaþia - solicitant: SIEDO.
29 Ianuarie, 11 martie, 14 mai, 30 iunie 2000.
Participanþi: profesorii implicaþi în proiectul Noi ºi legea.
Obiective:
 prezentarea bazei metodologice a programului LSDGC;
 familiarizarea cu strategiile didactice LSDGC;
 dezvoltarea abilitãþilor de formator.
Cursul complet LSDGC (120 ore)
Ianuarie - aprilie 2000.
ªtefan Vodã.
Parteneri: Direcþia Generalã de Învãþãmînt, Tineret ºi Sport
Tighina, Sectorul ªtefan Vodã, programul Pas cu Pas.
Participanþi: 21 profesori ºi metodiºti din Judeþul Tighina.
Atelier LSDGC Proiectarea ºi evaluarea lecþiilor (24 ore)
Atelier LSDGC Strategii de dezvoltare a gîndirii critice la
disciplinele umanistice (24 ore)
18 - 25 iunie 2000.
Participanþi: 20 profesori din învãþãmîntul general ºi 3
profesori universitari.
Academia Metodicã Lecturã ºi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice (48 ore)
13-20 august 2000.
Participanþi: 14 profesori universitari.
Ateliere Iniþiere în Metodologia LSDGC (30 ore)
Ianuarie - decembrie 2000.
Obiective:
 prezentarea bazei metodologice a programului;

 formarea abilitãþilor de adaptare ºi utilizare a metodelor LSDGC în cadrul implementãrii noului curriculum naþional;
 stimularea interesului pentru participarea la etapele
ulterioare (avansate) de instruire în cadrul programului.
Au fost organizate 21 de ateliere.
Participanþi: peste 400 de persoane, profesori din învãþãmîntul universitar ºi preuniversitar.
Atelierele au fost organizate la solicitarea ºi cu sprijinul
ºcolilor ºi al Direcþiilor Generale de Învãþãmînt, Tineret ºi
Sport, care ºi-au asumat cheltuielile de organizare (alimentarea, transportul pentru participanþi ºi spaþiul de
studiu).
Beneficiari - parteneri: ªcoala Generalã Mereni, ªcoala
Primarã A.Ursu, Chiºinãu, Colegiul Republican de Informaticã, Programul Pas cu Pas, Liceul Teoretic Mereni, ªcoala medie Cioburciu, Judeþul Tighina, Liceul Teoretic Teleneºti, Liceul Teoretic B.P. Haºdeu, Chiºinãu,
Departamentul Educaþie al Primãriei Municipiului Chiºinãu, Direcþiile Generale Judeþene de Învãþãmînt, Tineret ºi Sport din Ungheni, Bãlþi, Orhei, Tighina, Lãpuºna,
Universitatea Pedagogicã Ion Creangã, Universitatea
de Stat din Moldova.
Ateliere LSDGC Strategii de dezvoltare a GC la disciplinele umanistice (28 - 30 ore)
Octombrie - decembrie 2000.
Obiective:
 adaptarea metodologiei LSDGC la predarea disciplinelor umanistice;
 elaborarea proiectelor didactice cu încorporarea strategiilor de dezvoltare a gîndirii critice
Participanþi: 58 de învãþãtori ºi profesori.
Au fost organizate 4 ateliere. Cheltuielile pentru alimentare ºi asigurarea spaþiului de studiu au fost oferite de
cãtre administraþia ºcolilor solicitante: Liceul Teoretic
Român-Francez Gh. Asachi (1 atelier) , Liceul Teoretic
Mereni (3 ateliere).
Participanþii la programele de instruire oferite în cadrul
programului au apreciat în mod deosebit funcþionalitatea conþinuturilor prezentate, utilitatea practicã a metodelor ºi tehnicilor, precum ºi atmosfera stimulativã
creatã în grupurile de lucru.
Total cheltuieli Program LSDGC:

$40 000

PAS CU PAS
În anul 2000 Programul Pas cu Pas a avut urmãtoarele
direcþii prioritare:
 pregãtirea cadrelor didactice din grupe de creºã, grãdiniþã ºi clase primare pentru promovarea unui model

Instruirea cadrelor didactice
Pe parcursul anului au participat la seminare de iniþiere,
continuare ºi aprofundare 2280 educatori, profesori de
la ciclul primar, administratori din, respectiv, 210 instituþii. Toate aceste cadre didactice se aflã la diverse etape
de avansare: unele au încheiat anul acesta o etapã a
Programului, altele abia se familiarizeazã cu el. Instruirea
de bazã a unui cadru didactic în Program constituie 18
zile de participare la sesiuni de pregãtire ºi formare, care
includ observãri ghidate în grupe/ clase demonstrative ºi
ateliere teoretico-practice, interactive, oferite pe parcursul a doi ani.
Cursurile se desfãºoarã în regim de module, o datã la
cîteva luni, ceea ce le permite cursanþilor sã conºtientizeze mai bine cele învãþate, sã le aplice pe teren ºi sã-ºi
formuleze întrebãrile pentru urmãtoarele ateliere. Un asemenea sistem de training s-a dovedit a fi mult mai eficient decît cursurile de o singurã datã, cu duratã mai
lungã: el dezvoltã la cursanþi deprinderi de predare reflexivã ºi le permite sã aibã o reacþie la practicile din clasã.
Certificatele eliberate de Program la finele cursurilor sînt
recomandate de Colegiul Ministerului Educaþiei ºi ªtiinþei pentru obþinerea gradului didactic.
În afara cursurilor de bazã, cadrele didactice interesate
beneficiazã de cursuri aprofundate, pe care Programul le
oferã pentru a-ºi asigura o reþea cît mai largã  ºi cu o
bunã acoperire geograficã  de clase demonstrative,
care reprezintã practici exemplare de centrare pe copil ºi
de realizare a finalitãþilor curriculum-ului naþional prin
utilizarea unor strategii participative, apropriate stilului ºi
ritmului propriu de dezvoltare a copiilor. Valoarea grupelor/ claselor demonstrative atît pentru cadrele didactice noi, cît ºi pentru profesorii ºi studenþii pedagogi este
greu de subestimat. În total au fost oferite peste 270 zile
de training pentru aceste categorii de cursanþi.

Monitorizarea calitãþii Programului
Calitatea desfãºurãrii Programului în grupele ºi clasele
Pas cu Pas este asiguratã de cãtre experþii Programului
prin consultaþii individuale oferite cadrelor didactice implicate, atît la centrele de training (grãdiniþa nr. 216 Chiºinãu ºi nr. 43 Bãlþi, CED Chiºinãu, Liceul ,,M. Eminescu
ºi ºcoala nr. 20 Bãlþi), cît ºi în timpul vizitelor sistematice
de evaluare ºi documentare pe teren. Deciziile privind
continuarea investirii în dezvoltarea programului dintr-o
instituþie în alta este luatã în baza calitãþii programului în
sala de clasã, de susþinerea din partea administraþiei ºi
disponibilitatea acesteia de a extinde schimbãrile pozitive la nivelul întregii ºcoli, de susþinerea ºi colaborarea
pãrinþilor ºi a comunitãþii.
Tranziþia spre ciclul gimnazial
Anul 2000 a fost remarcabil prin faptul cã primul contingent de copii, care au început Programul în 1994, la
grãdiniþã, au ajuns la finele ciclului primar. Prima jumãtate a noului an ºcolar 2000-2001 pentru clasele a V-a a
fost definitoriu în raport cu profesorii gimnaziali, pãrinþii,
evaluatorii interni ºi externi. S-au spulberat temerile cã
aceºti copii n-ar putea, eventual, face faþã cerinþelor
academice la intrare în treapta gimnazialã, cã ar avea
probleme cu disciplina etc. Profesorii apreciazã gîndirea
originalã, independentã a acestor copii, deprinderile lor
de comunicare, dorinþa de a învãþa ºi doresc la rîndul lor
sã beneficieze de o pregãtire specialã pentru a fi la
nivelul cerinþelor înaintate de ei.
Aceastã necesitate a profesorilor a fost satisfãcutã printr-un nou modul, menit sã asigure continuitate tehnologiilor educaþionale promovate ºi sã faciliteze tranziþia
spre ciclul gimnazial. În continuare, la pregãtirea acestor
profesori a avut parte de contribuþie ºi programul Lecturã ºi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice.
Asigurarea durabilitãþii Programului pe teren
Obiectivele educaþionale ale Programului nu se limiteazã
doar la ceea ce þine de învãþare/ predare în sãlile de
clasã, deoarece schimbãrile iniþiate pot deveni durabile
doar cînd sînt asigurate prin schimbãri la nivel de întreagã instituþie ºi comunitate, în sens larg. Seminarele
pentru administratorii grãdiniþelor, ºcolilor, instituþiilor
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In anul 2000 Programul a avut o extindere amplã care s-a
produs ºi graþie colaborãrii cu Fondul de Investiþii Sociale
din Moldova (FISM): 40 de ºcoli ºi 9 grãdiniþe, din comunele care au înaintat proiecte ºi au contribuit cu 15% din
cost pentru acoperirea acestor proiecte, au fost renovate de FISM ºi dotate cu mobilier ºi materiale didactice
pentru clasele Pas cu Pas. De notat cã toate aceste
instituþii se aflã în zona ruralã, unde situaþia în sistemul
de instruire este dezastruoasã. În afarã de pregãtirea
cadrelor pentru aceste instituþii, Programul contribuie cu
loturi de carte, de care ºcolile rurale duc lipsã acutã.

Fundaþia Soros-Moldova

educaþional centrat pe copil în parteneriat cu familia ºi
comunitatea;
 monitorizarea calitãþii Programului;
 asigurarea continuitãþii în utilizarea tehnicilor centrate pe copil la trecerea copiilor din clasele Pas cu
Pas la ciclul gimnazial;
 asigurarea durabilitãþii Programului în teren;
 perfecþionarea profesorilor de la instituþiile pedagogice cu scopul reformãrii practicilor de pregãtire a
viitoarelor cadre didactice;
 implementarea proiectului Integrarea copiilor cu necesitãþi speciale;
 perfecþionarea continuã a formatorilor pentru toate
verigile menþionate;
 asigurarea terenului pentru un schimb continuu de
experienþã în reþeaua naþionalã ºi pentru colaborarea
internaþionalã în cadrul Asociaþiei Internaþionale a
Programelor Pas cu Pas (ISSA  International Step
by Step Association).
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complexe grãdiniþã-ºcoalã au vizat dezvoltarea deprinderilor necesare pentru ca aceºtia sã îndeplineascã rolul
de agenþi ai schimbãrii, de lideri facilitatori, care promoveazã spiritul de echipã al întregului colectiv ºi simþul
de comunitate ºcolarã. Accentul se punea pe deprinderi
de soluþionare de probleme, de abordare originalã a
situaþiei existente în instituþiile respective ºi considerarea de noi oportunitãþi în asigurarea unui management
eficient. Aici activitatea Programului este în deplinã consonanþã cu cea a FISM-ului: de a educa resursele umane
pentru ca ele sã-i asigure instituþiei în care s-a investit o
funcþionare independentã ºi eficientã. Unele instituþii
devin treptat centre de dezvoltare comunitarã.
Învãþãmîntul superior
Anul 2000 în aceastã componentã a programului s-a
remarcat printr-o mai mare sensibilitate a cadrelor didactice din colegiile ºi universitãþile pedagogice la necesitatea schimbãrilor: practica de pregãtire a cadrelor este, în multe privinþe, depãºitã de realitãþile educaþionale,
numãrul instituþiilor de învãþãmînt care lucreazã în baza
Programului fiind mult mai mare.
Pe parcursul anului s-au desfãºurat douã seminare regionale: la Bãlþi, cu participarea cadrelor de la Universitatea Pedagogicã de Stat Al. Russo din Bãlþi (UPSB),
Colegiul Pedagogic Bãlþi (CPB), Colegiul Pedagogic Soroca (CPS), ºi la Chiºinãu, pentru cadrele Universitãþii Pedagogice Ion Creangã (UPC), Colegiului Pedagogic A.
Mateevici (CPC) ºi Universitãþii de Stat din Tiraspol (UST).
Seminariºtii au remarcat utilitatea cursurilor sub mai multe
aspecte, cît ºi impactul acestora asupra activitãþii lor
nemijlocite:
 s-au diversificat tehnologiile educaþionale la orele
practice ºi prelegeri, precum ºi metodele de evaluare
a cunoºtinþelor studenþilor;
 se practicã metode interactive de lucru cu studenþii, în
urma cãrora au început sã se schimbe relaþiile profesor-student, iar studenþii tot mai mult solicitã ca
orele monotone cu profesori care le dicteazã conspecte sã fie înlocuite cu cele în care ei participã activ ºi
li se solicitã pãrerea, se discutã, se lucreazã în echipã,
unde fiecare are posibilitatea sã se manifeste plenar;
 studenþii îºi formeazã capacitãþi de meditaþie, încearcã mai des sã analizeze ceea ce fac ºi cum fac  o
calitate indispensabilã unui cadru didactic;
 profesorii care au frecventat cursurile din program
deseori organizeazã ore publice pentru colegi.
În unele instituþii ca, de exemplu, Universitatea Pedagogicã de Stat Al. Russo din Bãlþi, s-au fãcut remanieri
substanþiale în curriculum-ul facultãþii de Pedagogie ºi
psihologie:
 a fost introdus la toate specialitãþile cursul Tehnologii educaþionale moderne, care include modulul
Curriculum centrat pe copil;

 toþi studenþii la secþia preºcolarã îºi fac practica în
exclusivitate în grupele Pas cu Pas, la fel ºi majoritatea studenþilor de la secþia clase primare;
 din contul cursurilor opþionale se predau modulele
Programului: Predarea individualizatã, Învãþarea prin
joc ºi descoperire, Observarea ºi notarea observãrilor,
Copilul de la 0 la 3 ani, Parteneriatul cu familia;
 în planul noului curs de Masterat în Pedagogie ºi
Psihologie a fost inclus, pe lîngã modulele menþionate, modulul nou al programului Integrarea copiilor
cu necesitãþi speciale.
În perioada de varã cadrele profesorale au beneficiat, în
cadrul reþelei ISSA, de participãri la 2 seminare internaþionale:
 INTEGRAREA COPIILOR CU NECESITÃÞI SPECIALE
(Sinaia, România)  participanþi: Anatol DANII (MEª),
Galina PETCU, Lidia STUPACENCO, Valentina PRIÞCAN,
Maria PERETEATCU (UPSB), Valentina BUTNARU, Maria
VASILIEV (UST), Ion NEGURÃ (UPC), Ana HÎNCU, Cornelia REVENCU (CPC), Nadejda NEGARÃ (CPS);
 CERCETÃRI APLICATE (Constantin ºi Elena, Bulgaria) )
 participanþi: Vladimir GUÞU (MEª), Lidia BERGHIA,
Ion NEGURÃ (UPC), Lidia STUPACENCO, Maria PERETEATCU, Galina PETCU, Valentina PRIÞCAN (UPSB),
Valentina BUTNARU, Maria VASILIEV (UST), Valentin
GOLOBCIUC, Nadejda NEGARÃ (CPS), Cornelia REVENCU (CPC).
Ultimul modul a fost recunoscut ca fiind foarte util ºi
oportun de cãtre toþi profesorii atît în calitatea lor de
conducãtori la tezele anuale ºi de licenþã, cît ºi în calitate
de mentori la lucrãrile de grad pe care, conform noilor
cerinþe de acreditare, educatorii ºi învãþãtorii urmeazã sã
le scrie în cheia cercetãrilor aplicate.
Integrarea copiilor cu necesitãþi speciale
În cadrul acestui proiect, care este o extindere a conceptului de individualizare ºi respectare a necesitãþilor
de dezvoltare ºi instruire a tuturor copiilor, sînt vizaþi, în
mod deosebit, copiii cu necesitãþi speciale, numãrul cãrora în grupele de grãdiniþã ºi clase este, din pãcate, în
creºtere, iar profesorii nu sînt pregãtiþi sã facã faþã nevoilor acestora.
Începutul proiectului a fost pus prin pregãtirea unui grup
de viitori formatori dintre educatori ºi profesori în sesiunile de pregãtire ºi formare ce au avut loc în România. În
continuare au fost desfãºurate seminare de sensibilizare
a cadrelor didactice din grãdiniþe ºi ºcoli în problema
integrãrii. Urmãtoarea etapã este selectarea strategiei
optime, în condiþiile Moldovei, de creare a unor grupuri
mixte de suport cadrului didactic ºi instruirea acestora.
Perfecþionarea continuã a formatorilor
Sporirea numãrului de formatori pentru acoperirea exigenþelor crescînde, precum ºi dezvoltarea lor profesio-

Toate componentele Programului sînt în continuã dezvoltare.
Total cheltuieli Program Pas cu Pas:

$267 000

LIGA NAÞIONALÃ
DE DEZBATERI UNIVERSITARE
Informaþie generalã
Activitatea Ligii Naþionale de Dezbateri în anul 2001 a
fost orientatã spre amplificarea ºi ridicarea eficienþei
activitãþilor desfãºurate. În cadrul seminarelor organizate
s-a lucrat la îmbunãtãþirea calitãþii dezbaterilor practicate de elevi ºi studenþi, modului de lucru al antrenorilor la orele curriculare ºi extracurriculare ºi la standardizarea tehnicilor de arbitraj. Avînd drept scop menþinerea ºi perfecþionarea programului prin pãstrarea ºi asigurarea unei bune funcþionalitãþi a cluburilor, au fost
întreprinse numeroase acþiuni de depistare a unor surse
de finanþare alternative.
Elevii ºi studenþii din Moldova, prin intermediul Programului Naþional de Dezbateri, au participat la întruniri
internaþionale desfãºurate în Polonia, Marea Britanie,
Ungaria, România ºi Macedonia.
În luna iulie a fost organizatã o tabãra de varã (limbi de
comunicare: româna ºi engleza). În aceeaºi perioadã a
fost organizatã ºi o tabãrã alternativã pentru elevii mai
mici. În preajma sãrbãtorilor de Crãciun o altã tabãrã s-a
desfãºurat la Tiraspol.
O realizare deosebitã a acestui an o constituie reanimarea programului universitar. La Chiºinãu ºi Bãlþi un nou
contingent de tineri au fost încadraþi în activitãþile noastre. Dezbaterile parlamentare studenþeºti au devenit deja tradiþionale.
În anul 2000 au apãrut cluburi noi de dezbateri în diferite
localitãþi rurale ºi urbane. Actualmente nu existã nici un
judeþ în care sã nu activeze cel puþin un club de dezbateri. Existã o serie de cluburi ºi în localitãþile din stînga
Nistrului.

Regiunea Centru
În anul acesta aici s-au creat cîteva centre, unde au loc
majoritatea activitãþilor. Competiþiile regionale s-au desfãºurat la Ialoveni ºi Chiºinãu. La unele instituþii de învãþãmînt conducerea acordã suport financiar celor mai
buni elevi. La Cãlãraºi pãrinþii au adus o contribuþie
substanþialã la buna desfãºurare a activitãþilor cluburilor.
Mulþi profesori doresc sã se implice în activitãþile Programului. Astfel, au apãrut cîteva cluburi noi. A crescut
simþitor ºi numãrul echipelor participante la competiþiile
regionale. În acest context remarcãm ºi creºterea calitativã a nivelului de înþelegere a tehnicilor de dezbateri
de cãtre elevi ºi profesori. La Cãlãraºi s-a format un grup
de copii romi care practicã dezbaterile. Profesorii utilizeazã elemente de dezbateri la lecþiile de limbã românã,
englezã ºi la cele de istorie: ei au participat la elaborarea
proiectelor pentru a obþine surse suplimentare de finanþare. Acest lucru s-a bucurat de succes la ªcoala nr. 1 din
Cãlãraºi.
Regiunea Nord
În anul 2000 a sporit numãrul cluburilor din regiunea
Nord. Au apãrut cluburi noi în localitãþile care deocamdatã nu erau încadrate în Program. Desfãºurarea activitãþilor, în care este implicat un numãr mare de persoane,
este facilitatã de acordul de colaborare cu Universitatea
Al. Russo din Bãlþi, care oferã spaþiu în arendã la un
preþ redus. În unul din blocurile Universitãþii este amplasat Centrul de dezbateri Nord. Multe cluburi au apelat
la ajutorul pãrinþilor ºi al comunitãþii. Unele din activitãþile cluburilor din regiune au fost organizate cu surse
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Regiunea Chiºinãu
La moment putem afirma cu certitudine cã în Chiºinãu
dezbaterile vor avea o continuitate durabilã. Activitãþile
efectuate în regiunea datã au necesitat cele mai puþine
cheltuieli. La competiþiile de dezbateri echipele participante sînt înregistrate în baza unei taxe de participare.
Plus la aceasta, în urma acordurilor de colaborare cu
direcþiile ºcolilor din capitalã, LNDP, în majoritatea cazurilor, a fost scutitã de plata pentru arenda încãperilor
pentru desfãºurarea activitãþilor propuse. Membrii cluburilor incearcã sã creeze fonduri proprii pentru exigenþele interne ale clubului. Unii profesori au reuºit sã gãseascã surse financiare alternative pentru susþinerea programului. În unele cazuri elevii sînt stimulaþi de conducerea instituþiilor în care învaþã. Majoritatea profesorilor
din Chiºinãu, implicaþi în program, utilizeazã deja la orele
de studiu elemente de dezbateri. Ca rezultat al activitãþilor efectuate în Chiºinãu a crescut numãrul copiilor
care practicã dezbaterile. Acest fapt s-a datorat calitãþii
competiþiilor organizate pentru elevii claselor medii. La
activitãþi participã mulþi voluntari din rîndurile studenþilor. Elevii din Chiºinãu au prezentat dezbaterile în cîteva
emsiuni tv.

Fundaþia Soros-Moldova

nalã continuã constituie un obiectiv prioritar al Programului. În acest scop echipa de bazã a identificat noi
grupuri de formatori, a evaluat permanent opþiunile diferitelor categorii de formatori ºi a organizat sesiuni de
pregãtire ºi formare în temã locale, inclusiv cu experþi
americani, aflaþi în vizitã de evaluare ºi asistenþã tehnicã,
precum ºi internaþionale (în Romînia), în cadrul reþelei
ISSA. Formatorilor le-au fost oferite diverse ocazii de creºtere profesionalã, inclusiv prin cooperarea cu programul
Lecturã ºi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice.
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financiare alternative. Majoritatea profesorilor din regiune utilizeazã la orele curriculare elementele de bazã
ale dezbaterilor. Unele ºcoli au acceptat obiectul Dezbateri opþional. Actualmente, în regiunea Nord activeazã zeci de cluburi: dezbaterile au loc în românã, rusã ºi
englezã.
Regiunea Sud
Ca ºi în alte regiuni obiectivul de bazã a fost fiabilitatea.
Astfel, prin contribuþia altor finanþatori au fost obþinute
premii pentru competiþiile regionale. Pãrinþii ºi-au adus ºi
ei contribuþia la realizarea unor activitãþi. Modul de activitate în cadrul regiunii este acceptat de cãtre reprezentanþii cluburilor de comun acord. De asemenea s-a fãcut
efortul de a introduce în curriculum-ul ºcolar elemente
ale dezbaterilor. Activitãþile cluburilor de dezbateri devin
tradiþii. În activitãþile de dezbateri au fost implicaþi ºi
pãrinþii copiilor, aportul lor fiind substanþial. Toate activitãþile au fost mediatizate. Elevii, prin intermediul dezbaterilor, au participat la emisiunile tv. Un succes real l-au
avut ºi seminarele locale, unde s-a realizat cooperarea
dintre antrenorii începãtori ºi avansaþi.
Dezbateri pentru alolingvi
În Republica Moldova se extind cluburile minoritãþilor
naþionale. Au fost desfãºurate activitãþi în limbile rusã,
bulgarã, gãgãuzã. În douã localitãþi ale republicii existã
cluburi de romi. Lunar au loc competiþii între cluburi.
Succese în aprofundarea cunoºtinþelor în domeniul dezbaterilor au înregistrat atît profesorii, cît ºi elevii. Majoritatea profesorilor utilizeazã elemente de dezbateri la
lecþiile curriculare. În activitãþi s-au implicat profesori ºi
elevi din Transnistria, care au apreciat importanþa unor
asemenea modele de comunicare ºi instruire. Pe parcursul ultimului an s-au implicat noi ºcoli în promovarea
dezbaterilor alolingve. În mare mãsurã aceste realizãri au
fost posibile datoritã proiectelor de succes, finanþate de
cãtre organizaþii internaþionale.
Dezbateri studenþeºti
Anul 2000 s-a dovedit a fi un an mai fructuos în planul
realizãrilor pentru Programul Universitar de Dezbateri. În
perioada anului 2000 numãrul celor care doresc ºi participã la activitãþile centrului a crescut considerabil în
comparaþie cu perioada anului precedent. Dacã la competiþiile organizate în anul 1999 participau cel mult 9-10
echipe, apoi în anul 2000 numãrul echipelor s-a dublat. A
sporit ºi numãrul membrilor activi, care la etapa actualã
constituie 200 persoane. Studenþii din Republica Moldova, datoritã unui proiect de succes, au reuºit sã participe la Campionatul European de Dezbateri Universitare, ce s-a desfãºurat în oraºul scoþian Aberdeen. A continuat practica dezbaterilor publice. Pe parcursul anului
s-au organizat o serie de seminare de instruire orientate
spre ridicarea calitãþii arbitrajului. În anul curent a fost

realizat Proiectul Tinerii pentru un mediu ambiant mai
curat, care a completat numãrul activitãþilor. Broºura
realizatã în cadrul proiectului a completat numãrul de
publicaþii din cadrul Programului.
Date statistice:
Elevi care practicã dezbaterile
 2439
Elevi încadraþi în activitãþi pe parcursul anului  680
Seminare regionale
6
Seminare locale
 44
Seminare de arbitraj
6
Competiþii regionale
 21
Competiþii locale
 10
Întîlniri intercluburi 
 19
Dezbateri publice
 19
Total cheltuieli program:

$113 735.34

Surse de finanþare:
Fundaþia Soros - Moldova:
$74 509
Fondul de Iniþiative pentru Tineret  Proiect
Dezbateri pentru Unitate ºi Înþelegere
 $19 690
OSI IDEA  Integrarea persoanelor de vîrsta
a 3-a în programul de dezbateri
 $3720
OSCE  Dezbateri pentru Pace
ºi Democraþie
 $4990
REC  Tinerii pentru un mediu ambiant
mai curat
 $1250
Ambasada SUA  Proiect Dezbateri
pentru copiii romi
 $1376.34
UNDP  Dezbateri televizate
 $2000
UNICEF Competiþii cu genericul
Drepturile Copilului
 $2000
Comunitatea, pãrinþii Tabãra
de dezbateri de alternativã
 $2500
Academia de Studii Economice din Moldova 
Tabãra de dezbateri de alternativã
 $1700

CENTRUL DE DEZVOLTARE
A TINERETULUI (CDT)
CDT a desfãºurat o activitate prodigioasã pe mai multe
direcþii, avînd o strategie bine determinatã ºi clarã de a
contribui la:
 formarea ºi educarea personalitãþii tinerilor în spiritul
valorilor general-umane;
 pregãtirea tinerilor pentru o viaþã decentã ºi adecvatã
cerinþelor noului mileniu;
 schimbarea mentalitãþii tinerei generaþii.
Obiectivele Centrului de Dezvoltare a Tineretului au
vizat:

Departamentul Tînãrului Lider
Programul ªcoala Tînãrului Lider (ªTL) ºi-a propus urmãtoarele obiective de bazã:
 pregãtirea tinerilor pentru viaþã ºi integrare socialã cu
pãstrarea individualitãþii fiecãruia;
 cunoaºterea ºi respectarea normelor morale, a legilor
convieþuirii în societate;
 cultivarea respectului ºi a responsabilitãþii faþã de
sine, faþã de alþii, faþã de omenire, în ansamblu;
 capacitatea de a rezolva conflictele ºi de a lua decizii
adecvate situaþiilor.
Aceste deziderate au putut fi realizate prin intermediul
ºedinþelor de instruire, atelierelor de creaþie ºi emisiunilor televizate.
Voluntarii ºcolii s-au încadrat în organizarea ºi desfãºurarea a cinci ºedinþe de instruire cu elevii de la Tabãra de
Varã de Dezbateri (Vadul lui Vodã, 100 de elevi).
Douãzeci de voluntari ai ªcolii Tînãrului Lider au participat activ la Caravana voluntarilor în ºcolile ºi liceele din
judeþele Orhei, Lãpuºna ºi Ungheni, susþinutã financiar
de Ambasada SUA, Fundaþia SOROS, UNICEF.
În cadrul Programului ªcolii Tînãrului Lider au fost instruiþi 90 de tineri (25 de voluntari).
Program extracurricular mass-media
Programul extracurricular mass-media ºi-a propus ca
obiectiv încadrarea voluntarilor programelor ce sînt desfãºurate în cadrul Centrului, în pregãtirea ºi editarea a
douã ediþii ale buletinului Tînãr ºi Unic  T&U.
Director de program: Emilia MORARU.
Departamentul de Training (sesiune de pregãtire
ºi formare destinate tinerilor)
Obiectivele acestui Departament au fost promovarea
ideilor Centrului de Dezvoltare a Tineretului ºi a celor mai
eficiente metode moderne de lucru cu tinerii în timpul
liber.
În acest scop au fost organizate 3 seminare regionale (în
regiunile Nord, Centru, Sud ale republicii) la care au fost
instruite 105 persoane, care activeazã în Centre de Creaþie ºi Cluburi pentru Copii. Pentru a forma abilitãþi practice în domeniul comunicãrii, cooperãrii ºi mobilizãrii

Director de program: Melania MIHAILOV.
Departamentul Activitãþi Extraºcolare
Odiseea Cugetului (OC)
Scopul Programului este de a sprijini activitãþile extracurriculare ale elevilor din ºcolile republicii. Aceste activitãþi dezvoltã creativitatea, gîndirea logicã ºi stimuleazã
abilitãþile pentru lucrul în echipã.
Obiectivul general pentru anul 2000 a vizat familiarizarea
cu Programul OC a profesorilor în cadrul seminarelor de
instruire.
Pe parcursul anului 2000 au activat 61 de Cluburi (427 de
elevi) dintre care 38 (266 de elevi) fiind create pe parcurs;
limbile de comunicare între elevi au fost româna ºi engleza.
În cadrul a 10 seminare au fost instruiþi 270 de profesori
din 5 judeþe.
Competiþiile judeþene s-au desfãºurat la:
 Cãuºeni  9 echipe (63 de elevi);
 Cimiºlia  7 echipe (49 de elevi);
 Bãlþi  8 echipe (56 de elevi);
 Ungheni  7 echipe (49 de elevi).
La Competiþia Naþionalã au participat 30 de echipe (210
elevi).
Patru echipe (28 de elevi) învingãtoare din s. Sãlcuþa, jud.
Tighina, Cimiºlia, Floreºti ºi Chiºinãu au participat la
Festivalul European ce a avut loc în perioada 1-5 mai
2000 în Germania, Hambachtal. Elevii participanþi au mai
beneficiat de un tur prin Europa: Luxemburg, Paris, Strasbourg, Castelul Regelui Bavariei  Newswanstein, Viena,
Budapesta, Braºov.
Director de program: Nina AMBROCI.
Clubul Psihologic Enigma
Obiectivele de bazã ale Clubului:
 înþelegerea fenomenului conflict uman;
 identificarea prioritãþilor conflictului constructiv pentru societate;
 formarea deprinderilor practice în procesul rezolvãrii
constructive a conflictelor;
 exersarea abilitãþilor comunicative necesare în procesul de mediere ºi de rezolvare a conflictelor.
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tinerilor, au fost organizate 8 seminare cu tema Conflict
ºi Comunicare, la care au participat 224 de persoane.
Aceste seminare continuã sã aibã un impact deosebit în
instituþiile de învãþãmînt preuniversitar din þarã. Pentru
instruirea participanþilor în Cluburile de romi Samanta
ºi Rada au fost organizate 22 de seminare instructive în
scopul propagãrii culturii sanitare ºi ameliorãrii relaþiilor
între copiii romi, bazate pe soluþionarea conflictelor.

Fundaþia Soros-Moldova

 furnizarea unui ansamblu de cunoºtinþe generale ºi
practice, ce ar contribui la protejarea sãnãtãþii fizice,
psihice, sociale ºi morale;
 dezvoltarea calitãþilor de lider;
 formarea abilitãþilor de comunicare eficientã;
 promovarea spiritului de echipã, de toleranþã faþã de
opinia altora, aplanarea ºi soluþionarea conflictelor.
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Activitãþi realizate:
 constituirea a douã Cluburi de voluntari GNM ºi
Step by Step (78 de voluntari);
 pregãtirea materialelor didactice pentru participanþii
la Tabãra pentru Tineret din Transnistria;
 realizarea sãrbãtorii Bobocii Clubului cu participarea adolescenþilor din ºcolile ºi liceele mun. Chiºinãu
(250 de persoane);
 editarea pliantelor ºi revistelor lunare;
 organizarea ºi participarea la sãrbãtoarea Ziua Mondialã a Voluntarului în ºcolile ºi liceele mun. Chiºinãu
(120 de copii);
 colaborarea Voluntarilor cu adepþii Programului Copiii strãzii (35 de persoane);
 efectuarea seminarelor instructive în Cluburile Rada, Cimiºlia, Cupidonii pãcii, Orhei ºi Evrica, Vadul lui Vodã;
 participarea Voluntarilor Clubului GNM la lucrãrile Conferinþei Consiliului Europei - 50 de ani cu materiale
teoretico-ºtiinþifice pe tema: Încãlcarea Drepturilor
Omului în situaþiile de conflict ºi Conflictul interetnic, între realitate ºi mit.
Moderator: Ludmila MAZILU
Cluburile romilor
Realitatea demonstreazã cã în majoritatea þãrilor comunitãþile de romi sînt discriminate ºi marginalizate social.
Luînd în considerare deciziile Consiliului Europei privind
soluþionarea acestor probleme, am fondat 2 cluburi pentru copiii romi:
Clubul Samanta  ªcoala nr. 6, Slobozia Mare, jud.
Orhei;
Clubul Rada  Liceul Teoretic, Cimiºlia, jud. Lãpuºna.

Clubul Psihologic Krug ºi ªcoala
de Voluntari Da!
Pe parcursul anului s-au realizat urmãtoarele:
 selectarea contingentului al patrulea de participanþi ai
Clubului Krug;
 elaborarea unui chestionar pentru determinarea direcþiilor ºi formelor optime de instruire a voluntarilor.
Membrii Clubului psihologic Krug ºi ai ªcolii de Voluntari au participat activ la:
 organizarea Taberei Internaþionale de Diplomaþie pentru Tineret din Transnistria, cu genericul Toamna de
aur - 2000;
 completarea contingentului iniþial de Voluntari ai ªcolii de Voluntari Da! ºi organizarea unui seminar pe
teme istorice, despre principiile ºi formele de activitate de voluntariat;
 organizarea unui concurs de eseuri ale membrilor
clubului psihologic Krug;
 reflectarea activitãþii Clubului psihologic în cadrul
programei televizate Curier a postului de televiziune
NIT;
 pregãtirea materialelor pentru buletinul CDT Tînãr ºi
Unic;
 elaborarea materialelor pentru publicarea Fiºei Voluntarului în legãturã cu desemnarea în Moldova a
Anului Copilului.
Moderatori: Serghei CARTAªEV, Ala CARTAªEV.
Total cheltuieli CDT:

$122 268

Surse de finantare:
Fundaþia Soros-Moldova:

$53 200

Obiectivele de bazã ale Cluburilor romilor au fost:
 familiarizarea copiilor romi cu noile concepþii de viaþã
socialã ºi de democratizare a conºtiinþei, integrarea
lor în procesul de educaþie;
 implicarea copiilor romi în viaþa societãþii;
 crearea propriei imagini de personalitate liberã ºi
creativã, aptã sã depãºeascã conflicte ºi dificultãþi
sociale în mod civilizat;
 debarasarea de concepþiile vechi de izolare, creînd un
nou statut social pentru copiii romi, fãrã stereotipuri
ºi complexe.

Fundaþia Soros-Moldova (alte proiecte):

$20 923

Institutul pentru o Societate Deschisã
New York, Fondul Iniþiative pentru Tineri:

$27 985

Pentru copiii din cluburile de romi au fost organizate 40
de ºedinþe.
Activitãþile de bazã ale cluburilor au fost:
 lecþii tematice cu caracter cultural, istoric ºi estetic;
 lecþii creative, recitaluri de poezie, compuneri etc.;
 ºedinþe ºi seminare instructive cu privire la promovarea stilului de viaþã sãnãtos, comunicare eficientã ºi
rezolvare de conflicte.

PROGRAMUL PENTRU TINERI
YOUTH INITIATIVE FUND, SUA

Moderatori: Lilia OLOG, Petru BUNÃCALE.

Ambasada SUA:

$5760

Consulatul Olandei:

$3600

Alte surse:

$10 800

Programul, finanþat de cãtre Institutul pentru o Societate
Deschisã, New York, se adreseazã organizaþiilor, instituþiilor de tineret, organizaþiilor neguvernamentale, instituþiilor de învãþãmînt (ºcoli, licee, universitãþi), instituþiilor publice în scopul sprijinirii colaborãrii transfronta-

Proiect Caravana Tineretului.
Organizaþia Obºteascã Moºtenitorii, Bãlþi.
Director de proiect: Irina MOSCALU.

În 2000 au fost 19 bursieri:
$5562.79

Proiect Tinerii-Mesagerii Pãcii ºi Bunei Înþelegeri.
Centrul de Dezvoltare a Tineretului, Chiºinãu.
Director de proiect: Iulia MOLDOVAN.
$27 985
Proiect Dezbateri pentru Unitate ºi Înþelegere.
Director de proiect: Sergiu LÎSENCO.
$19 690
Program de dezbateri pentru persoane de vîrsta a treia.
Liga Naþionalã de Dezbateri Preuniversitare, Chiºinãu.
Director de proiect: Margareta Duºceac.
$3742
Summit-ul Tinerilor, Helsinki, 8-10 februarie 2000
Beneficiar: Sergiu Musteaþã, Consiliul Naþional al Tineretului.
$812
Cheltuieli de administraþie a programului:
Total cheltuieli Program pentru Tineri:

$5400
$63 192

PROGRAM INTERCULTURAL
DE SCHIMB DE ELEVI

(Assist, Rotary, CCI, West Chester, Olomouc Republica Cehã, HMC - Marea Britanie)
Programul oferã elevilor claselor a X-a posibilitatea de a
obþine burse de studiu în ºcoli din Marea Britanie ºi SUA,
la ºcoli de varã în SUA ºi Republica Cehã. Scopul programului este îmbunãtãþirea competenþei lingvistice ºi
de comunicare în limba englezã ºi a cunoºtinþelor despre
cultura þãrilor menþionate prin intermediul cursurilor, cãlãtoriilor ºi activitãþilor extracurriculare. Elevii se implicã
activ în comunitatea ºcolarã ºi ajung sã înþeleagã ºi sã
aprecieze persoanele de o altã apartenenþã naþionalã, sã
colaboreze atît cu cei de vîrsta lor, cît ºi cu adulþii, sã
comunice ºi sã lucreze efectiv, legînd prietenii ce trec
hotarele naþionale ºi culturale.
Cunoaºterea foarte bunã a limbii engleze ºi asimilarea
ideilor ºi atitudinilor noi despre valorile unei alte culturi
de cãtre elevii-beneficiari este o dovatã evidentã a eficienþei programului. În plus, participarea la respectivul
program stimuleazã încrederea în propria persoanã, oferã cunoºtinþe sociale ºi aptitudini esenþiale pentru dez-

ASSIST (SUA  1 an):
Vladislav DARVAY
Sergiu LAIU
Iulia PARINIUC

Rotary (SUA  1 an):
Elena BANARU

CCI (SUA  1 an):
Natalia FURCULIÞÃ
Diana IACHIM
Olesea KOJUªKO
Elena LETOVA
Tatiana ROªCA
Serghei VORNIC

West Chester (SUA  program de varã):
Victoria DUªENCOVSCHI
Marin ROMAN

Olomouc (Republica Cehã 
program de varã):
Diana CASAPU
Cristina PLÃMÃDEALÃ

HMC (Marea Britanie  1 an):
Corina BÂRSA
Nicolina BORDIAN
Ion MARTEA
Iuliana ONOFREICIUC
Alina ªNAIDRUC
Total cheltuieli Program intercultural
de schimb de elevi:

$10 900

EST-EST
Pe parcursul anului 2000 în cadrul Programului Est-Est au
fost realizate diferite proiecte, ce îºi propuneau sã soluþioneze diverse probleme ale dezvoltãrii sociale ºi deficienþele existente în domeniile economic, politic ºi cultural, în problemele sãnãtãþii publice, reformãrii sistemului de administraþie publicã, implicãrii mass-media,
sprijinirii programelor de schimb pentru tineret, edificãrii
încrederii dintre societãþi ºi cetãþeni etc. Un subiect im-
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voltarea unei societãþi democratice, care se bazeazã pe
intelect ºi pe înþelegerea reciprocã între cetãþeni.

Fundaþia Soros-Moldova

liere prin finanþarea unor activitãþi care sã reuneascã
tineri din Europa de Sud-Est.
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portant care ºi-a gãsit o reflectare ulterioarã în cadrul
Programului Est-Est a fost cãutarea de strategii pentru
depãºirea consecinþelor posttotalitare, examinarea diverselor experienþe prezente în societãþile din Europa
Centralã ºi de Est în edificarea noilor democraþii, facilitarea unui schimb de idei ºi opinii referitor la barierele
care în continuare persistã în societate ºi diverse comunitãþi, fiind încurajaþi factorii de decizie ºi reprezentanþii
ONG-urilor în vederea stabilirii unui dialog constructiv,
capabil sã favorizeze schimbãrile din societate. Astfel, pe
parcursul anului în Moldova au fost gãzduite zece proiecte regionale ºi bilaterale, la care au fost invitaþi ºaizeci
de experþi din Europa Centralã ºi de Est, oferindu-li-se
oportunitatea de a-ºi împãrtãºi cunoºtinþele ºi experienþa unui public cît mai larg. În acelaºi timp, peste 180
de participanþi din Moldova, printre care cercetãtori,
profesori, studenþi, reprezentanþi ai mass-media, ai ONGurilor ºi ai autoritãþilor locale, au beneficiat de granturi
de participare la 56 de întruniri internaþionale, în cadrul
cãrora au fost abordate subiecte de importanþã cu privire
la evoluþiile de viitor în Europa.
PROIECTE GÃZDUITE ÎN MOLDOVA
ªI INIÞIATIVE BILATERALE ÎN PROGRAMUL
EST- EST
Experienþe de dezvoltare ale administraþiei locale: Vizitã
de studiu în Slovacia
2-13 aprilie, Bratislava
Organizatori: Centrul de Dezvoltare pentru Guvernele
Locale, Slovacia ºi ADRAL. (Agenþia pentru Dezvoltare
Regionalã prin Autonomia Localã) Moldova.
Participanþi din Moldova:
Victor MOCANU, secretar executiv ADRAL, director de
proiect;
Nicolae ANDRIEª, membru al Consiliului judeþean Tighina, membru ADRAL;
Ivan BURCIU, primar, vicepreºedinte al Ligii Naþionale a
Asociaþiilor Primarilor din Moldova;
Dumitru HODOROGEA, primar, preºedintele Asociaþiei
Primarilor din Judeþul Soroca;
Mircea MARTÎNIUC, vicepreºedinte al Consiliului judeþean Soroca, membru ADRAL;
Nicolae MÎRZA, primar, preºedintele Asociaþiei Primarilor
din judeþul Bãlþi;
Oleg MUNTEANU, primar, preºedintele Asociaþiei Primarilor din judeþul Ungheni;
Nicolae RADU, primar, preºedintele Asociaþiei Primarilor
din judeþul Cahul;
Valeriu RENIÞA, primar, Liga Naþionalã a Asociaþiilor Primarilor din Moldova;
Dusea VIZIR, consilier, Consiliul judeþean Ungheni, membru ADRAL;
Total:

$6628

Dezvoltarea iniþiativelor locale ºi prezervarea culturii: eforturi comune: Polonia ºi Moldova.
Organizatori: Fundaþia Ruralã din Polonia, Centrul pentru
Cercetãri Arheologice din Moldova ºi Fundaþia SorosMoldova.
Etapa I: Vizitã în Polonia a experþilor din Moldova.
8-15 mai, Varºovia.
Participanþi din Moldova:
 Virgiliu BÎRLÃDEANU, Centrul pentru Cercetãri Arheologice din Moldova, director de proiect;
 Eugen SAVA, lector ULIM, Centrul pentru Cercetãri
Arheologice din Moldova;
 Tudor MORARU, primarul comunei Trebujeni, Judeþul
Orhei;
 Vasile BALAN, primarul comunei Teleºeu, preºedintele
Asociaþiei Primarilor din Judeþul Orhei;
 Ion BUZILÃ, gospodar din comuna Trebujeni, Judeþul
Orhei;
 Ion MORARI, manager în satul Butuceni, comuna Trebujeni,
 Vladimir MOªOI, businessman, Compania Continent-M.
Etapa II: Vizita în Moldova a experþilor din Polonia ºi
Masã rotundã, 19-24 Iulie, Chiºinãu, Orheiul Vechi.
Participanþi: 5 experþi din Polonia ºi 40 participanþi locali,
reprezentanþi ai ONG-urilor, autoritãþilor locale, educaþie, experþi în domeniul turismului rural.
Total:

$8648

O lume în schimbare: de la comunicare spre integrare
ªcoala de varã pentru liderii tineri din Europa Centralã ºi
de Est.
Organizatori: Facultatea de Jurnalism a Universitãþii de
Stat din Moldova ºi Programul Est- Est al Fundaþiei Soros-Moldova.
Director de proiect: Mihai GUZUN, decanul Facultãþii de
jurnalism a Universitãþii de Stat din Moldova.
23 iulie - 6 august, Vadul lui Vodã, Moldova.
Participanþi: 40 studenþi ºi 8 profesori din Moldova, România, Ungaria, SUA, Ucraina, Macedonia, Iugoslavia,
Polonia, Republica Cehã.
Total:

$13 967

Religia, societatea ºi educaþia în þãrile posttotalitare din
Europa Centralã ºi de Est
Organizatori: ANTIM (Asociaþia tinerilor istoricieni din
Moldova) ºi Fundaþia Soros-Moldova.
26 - 28 octombrie, Chiºinãu ºi Curchi.
Director de proiect: Sergiu MUSTEAÞÃ, preºedintele
ANTIM.
Participanþi: 10 experþi din România, Rusia, Ucraina, Croaþia, Ungaria.
Numãrul total al participanþilor în proiect: 45.
Total:

$5053

Total:

$ 7844

Consolidarea ONG-urilor ºi sporirea capacitãþii autoritãþilor publice pentru susþinerea democraþiei
Vizitã de studiu în România.
Organizatori: ECOSENS România ºi Fundaþia Soros-Moldova.
23 octombrie - 3 noiembrie, Galaþi, Braºov, Tîrgu-Mureº,
Cluj, Bucureºti.
Directori de proiect: Daniel Fistung, ECOSENS ºi Vasile
Cioaric, preºedintele Asociaþiei Raza Soarelui din Moldova.
Participanþi: 10 experþi din Moldova:
Vasile CIOARIC, Academia de Administraþie Publicã din
Moldova, preºedintele Asociaþiei Raza Soarelui din Moldova
Valentin BALAN, coordonator, Centrul pentru Inovaþii Sociale din Moldova
Ion ªARBAN, primarul municipiului Orhei, membru al
Asociaþiilor Primarilor din judeþul Orhei
Ion ALEXANDREANU, Primarul oraºului Cimiºlia, membru al Asociaþiei Pro-Vita
Lidia IONAª, preºedintele Asociaþiei Rusticum, coordonator de program în comuna Costeºti, judeþul Chiºinãu
Ion MORARU, specialist principal la Departamentul Economie ºi Reforme, Consiliul judeþean Chiºinãu, preºedintele Asociaþiei Terra

Total:

$ 1561

Refugiaþii ºi controlul de frontierã: România 2000
Organizatori: Consiliul Naþional Român pentru Refugiaþi.
Coparteneri: Fundaþia Soros-Moldova ºi Înaltul Comisariat al Naþiunilor Unite pentru Refugiaþi din Moldova.
15-17 noiembrie, Iaºi.
Participanþi din Moldova:
Vasile BÎTCU, coordonator de program, Salvaþi Copiii
Moldova
Nicolae GÎRBU, ºef adjunct, Departamentul poliþia de
frontierã, Ministerul Afacerilor Interne
Alexandru CHEPTEA, ºeful Departamentului poliþia de
frontierã, Ministerul Afacerilor Interne
Corneliu MOÞOC, ºef adjunct, Departamentul Poliþia de
Frontierã, Ministerul Afacerilor Interne
Iurie MOÞPAN, ºef adjunct al Departamentului pentru
documentarea cetãþenilor strãini, Ministerul Afacerilor
Interne
Alexandru DONI, inspector, Departamentul pentru documentarea cetãþenilor strãini, Ministerul Afacerilor Interne
Oleg PALII, avocat, Centrul Universitar de Drept
Irina CONOVALI, asistent, Asociaþia pentru Refugiaþi din
Moldova
Diana CIUBOTARU, asistent, Înaltul Comisariat al Naþiunilor Unite pentru Refugiaþi din Moldova
Anca SOMANDROIU, stagiarã, Înaltul Comisariat al Naþiunilor Unite pentru Refugiaþi din Moldova
Vasile GODOROJA, Procutura Generalã a Republicii Moldova
Nicolae CHIORESCU, ºeful Departamentului Paza de Frontierã
Total:

$ 432

Jurnalismul independent ºi comportamentul social întrun mediu multicultural
Vizitã de studiu a jurnaliºtilor din Moldova în Bulgaria.
Organizatori: Asociaþia ACCESS din Bulgaria ºi Centrul
Independent de Jurnalism din Moldova.
19-25 noiembrie, Sofia ºi regiunea Soumen.
Participanþi din Moldova:
Nicolae NEGRU, Centrul Independent de Jurnalism, liderul echipei
Rodica MAHU, reporter, Jurnal de Chiºinãu
Iulian BERCU, reporter, PRO-TV
Alexandru BARBOV, jurnalist, Moldavskie Vedomosti
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Petru ROTARU, vicedirectorul Departamentului pentru
relaþii cu publicul al municipiului Chiºinãu, membru al
Asociaþiei Raza Soarelui din Moldova
Virginia SCOBIOALÃ, specialist principal la Departamentul administraþie publicã, judeþul Bãlþi
Ion ÞURCANU, primarul comunei Tîrnova, judeþul Edineþ
Savelie RUSULEAC, ºeful Departamentului audienþã ºi
secretariat la prefectura judeþului Cahul

Fundaþia Soros-Moldova

Vizite de documentare în problema strategiilor de soluþionare a conflictelor în Georgia ºi Moldova
Etapa I: Vizitã în Georgia a experþilor din Moldova.
Organizatori: Institutul Caucasian pentru Pace, Democraþie ºi Dezvoltare din Tbilisi, Fundaþia pentru Culturã
Politicã din Moldova ºi Fundaþia Viitorul din Moldova.
8-14 octombrie, Tbilisi.
Participanþi din Moldova:
Igor MUNTEANU, preºedintele Fundaþiei Viitorul din
Moldova, director de proiect
Gheorghe COJOCARU, preºedintele Fundaþiei pentru Culturã Politicã din Moldova
Sergiu GUÞU, ªeful Departamentului de Cercetãri Strategice, Ministerul Apãrãrii din Moldova
Constantin CHIROªCO, jurnalist, ziarul Novoie Vremea
Alexandru CANTÎR, jurnalist, Agenþia BASA Press, reporter BBC pentru Moldova
Viorel CIUBOTARU, coordonator, Institutul pentru Politici
Publice din Moldova
Igor CLIPII, ºeful Centrului Analitic al Parlamentului Republicii Moldova
Etapa II: Vizita experþilor georgieni în Moldova.
27 noiembrie - 1 decembrie, Chiºinãu.
Participanþi din Georgia: 6 reprezentanþi de la Institutul
Caucazian pentru Pace, Democraþie ºi Dezvoltare, reprezentanþi ai ONG-urilor ºi jurnaliºti.
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Nina ªERBAN, jurnalist, sãptãmînalul FLUX
Gheorghe BARBAROV, Asociaþia Culturalã a Bulgarlor din
Moldova, jurnalist la Compania de Stat Tele-Radio Moldova
Arcadie GHERASIM, directorul postului municipal TVChiºinãu
Marcel ZATUªEVSCHI, jurnalist, BASA-Press
Total:
Total proiecte realizate:

$ 3843
$ 47 976

PROIECTE DE PARTICIPARE
Reþeaua Centrelor de Voluntari din Europa Centralã ºi de Est
26-30 ianuarie, Bratislava.
Stela MOCANU, coordonator, Director de proiect pentru
Centrul de Voluntari din cadrul Centrului Naþional de
Asistenþã pentru ONG Contact, Moldova
Aliona NICULIÞÃ, director, Centrul Naþional de Asistenþã
pentru ONG Contact, Moldova
Total:

$ 550

Probleme ale administraþiei publice: de la conºtientizare
publicã spre acþiune publicã
8-13 februarie, Sankt Petersburg
Vladimir CATLABUGA, coordonator, Fundaþia Viitorul
Moldova
Total:

$ 475

Accesul la informaþie: Drepturile omului ºi interesele statului
16-17 martie, Sankt Petersburg.
Antonina BERZOI, directorul Arhivei Naþionale a Republicii Moldova.
Total:

$ 421

Dezvoltarea partidelor politice ºi sistemelor de partide
din Þãrile Bãlþice ºi CSI
22-27 martie, Kaunas
Corneliu CIUREA, lector în ºtiinþe politice, Universitatea
de Stat din Moldova
Total:

$ 649

Studii de drept internaþional în protecþia drepturilor omului
11-26 aprilie, Kiev.
Valentin BURUIANÃ, student la Facultatea de Drept ,Universitatea de Stat din Moldova
Veronica BRÃDUÞEANU, studentã la Facultatea de Drept,
Universitatea de Stat din Moldova
Corneliu BOBEICÃ, student la Facultatea de Drept , Universitatea de Stat din Moldova
Elena EªANU, studentã la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

Nicolai JURAVSCHI, student la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
Veaceslav SLUTU, student la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
Total:

$ 766

ONG-urile în dezvoltarea comunitãþilor locale
21-22 aprilie, Simferopol.
Vasile BALAN, primar comuna Teleºeu, preºedintele Asociaþiei Primarilor din Judeþul Orhei
Grigore MOTRESCU, membrul Consiliului Judeþean Lãpuºna
Total:

$ 419

Cooperarea regionalã ºi responsabilitãþi în susþinerea
dezvoltãrii
25-28 aprilie, Olomouc, Polonia
Eduard MUªCATEROV, director, Pro-Business Nord, Bãlti
Ilia TROMBIÞKI, membru al Parlamentului R.M., vicepreºedintele Asociaþiei Biotica
Tatiana SINEAEVA, membru al Asociaþiei Biotica
Svetlana ARIONESCU, director, Centrul Counterpart din
Moldova
Total:

$ 1420

Învãþãmîntul superior în Europa: realitãþi ºi perspective
în opinia studenþilor
4-8 mai, Tallinn
Serghei GULCEAC, student în drept, Universitatea de
Stat din Moldova
Total:

$ 601

Problema minoritãþilor naþionale în societãþile în tranziþie
12-15 mai, Cracovia
Igor CASU, lector, Facultatea de Istorie, Universitatea de
Stat din Moldova
Lilia CRUDU, lector, Facultatea de ªtiinþe Politice, Universitatea de Stat din Moldova
Total:

$ 240

Copiii ºi tinerii (grupuri de risc): asistenþã socialã în societatea în tranziþie
15-17 mai, Samara
Iulia IURCHEVICI, lector în psihologie, Universitatea Pedagogicã de Stat din Chiºinãu
Vitalie MELENTI, Asociaþia Viitorul din Bãlþi
Lilia TIHON, ºef Departament Asistenþã Socialã, sector
Buiucani, Chiºinãu
Total:

$ 1214

Rolul Asociaþiilor Bibliotecarilor Profesioniºti în comunitate
18-19 mai, Tver

$ 263

Educaþia multiculturalã: politici ºi perspective
20-22 mai, Astana
Valeriu CULEV, director adjunct, Departamentul de Stat
pentru Problemele Minoritãþilor ºi Funcþionarea Limbilor
Silvia BARBAROV, coordonator, Centrul Educaþional Pro
Didactica
Total:

$ 1366

Arbitrajul: terþa parte în domeniul rural post-privatizare
24-26 mai, Astana
Valeriu GHERCIU, liderul grupului, proiect-pilot, Mills Management Consultants Sustainable Rural Livelihoods
Ana CONSTANTINOV, expert, Programul Naþional Pãmînt
Zinaida GUÞU, expert, Programul Naþional Pãmînt
Ivan CERNIOGLO, expert, Programul Naþional Pãmînt
Total:

$ 2710

Educaþia adulþilor: probleme ºi inovaþii
24-28 mai, Sofia
Oleg BURSUC, expert, Centrul Educaþional Pro Didactica
Total:

$ 518

Tradiþii culturale ºi drepturile minoritãþilor naþionale: dezvoltarea politicilor la nivel local
25-26 mai, Lvov
Alexandru BARBOV, jurnalist, Comunitatea Culturalã a
Bulgarilor din Moldova
Agnesa EFTODI, ºef adjunct al Departamentului Naþional
pentru Minoritãþi, Ministerul Educaþiei ºi ªtiinþei din Moldova
Total:

$ 178

Practici în prevenirea abuzului faþã de copii
26-28 mai, Biºkek
Diana POSTU, psiholog, Centrul Naþional de Prevenire a
Abuzului faþã de Copii
Natalia GRAMA, voluntar, Centrul Naþional de Prevenire a
Abuzului faþã de Copii
Total:
$ 1140
Prevenirea abuzului sexual ºi a violenþei
26-31 mai, Cluj-Napoca
Lilia NACU, asistent, Centrul Naþional de Prevenire a
Abuzului faþã de Copii
Liliana DALTÃ, Centrul Naþional de Prevenire a Abuzului
faþã de Copii
Aurelia SINCARENCO, Centrul Naþional de Prevenire a
Abuzului faþã de Copii

Total:

$ 835

Polemici despre excluderea socialã în societãþile în tranziþie
29-31 mai, Novosibirsk
Nadejda KRASNOPOLSCHI, directorul Centrului pentru
Asistenþã Psihosocialã Gestalt
Andrei RUSU, student, Universitatea de Stat din Moldova, membrul Asociaþiei Tinerii pentru Dreptul la Viaþã
Total:

$ 1200

Modalitãþi de colectare de fonduri pentru ONG-uri
6-8 iunie,Ulan Bator, Mongolia
Igor GROSU, coordonator, Centrul de Asistenþã pentru
ONG Contact
Total:

$ 1445

Învãþãmîntul superior pentru persoanele cu dizabilitãþi
Natalia BARGAN, studentã, Asociaþia Studenþilor cu Dizabilitãþi din Moldova
Natalia BUGA, studentã, Asociaþia Studenþilor cu Dizabilitãþi din Moldova
Maria MATUSCENCO, Asociaþia Studenþilor cu Dizabilitãþi din Moldova
Elena SUÞKAIA, lector la Universitatea de Stat din Moldova, Asociaþia Studenþilor cu Dizabilitãþi din Moldova
19-23 iune, Sankt Petersburg
Total:

$ 1414

Întrunirea grupului de lucru al Asociaþiei de drept ecologic
21-25 iunie, Budapesta
Pavel ZAMFIR, directorul Asociaþiei Ecolex
Victor STRATILA, directorul adjunct, Asociaþia Ecolex
Iuriii PÎSLARU, coordonator, Asociaþia Ecolex
Peter GORBUNENCO, preºedintele Asociaþiei ecologice
Biotica
Mihai GHEORGHIÞA, vicedirectorul Institutului de ªtiinþe Reale
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Total:

Valentina COJOCARU, Centrul Naþional de Prevenire a
Abuzului faþã de Copii
Tatiana CUMATRENCO, Centrul Naþional de Prevenire a
Abuzului faþã de Copii
Lucia GASPAR, Centrul Naþional de Studii ºi Informare
pentru Femei
Liuba PRUTEANU, Centrul Naþional de Studii ºi Informare
pentru Femei
Angela CRUDU, Departamentul municipal pentru Protecþia Drepturilor Copilului
Angela BULAT, Departamentul municipal pentru Protecþia Drepturilor Copilului
Elena MORARU, Centrul de asistenþã ºi protecþie a victimelor violenþei din Bãlþi

Fundaþia Soros-Moldova

Angela DRÃGÃNEL, director adjunct, Asociaþia Bibliotecarilor din Moldova
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Victor COTRUÞÃ, REC-Moldova
Mihai ALEXEI, preºedintele Asociaþiei Ecolex
Total:

$ 2195

Forumul Mondial pentru Democraþie
25-27 iunie, Varºovia.
Nicolae NEGRU, coordonator, Centrul Independent de
Jurnalism din Moldova
Oazu NANTOI, coordonator, Institutul de Politici Publice
Alexandru CANÞÎR, jurnalist, Preºedintele Comitetului
pentru Presa Independentã
Total:

$ 1106

Parteneriatul ONG-urilor în procesul de luare a deciziilor
la nivel local
20-22 iulie, Iaremcea, Ucraina
Petru JITARU, preºedintele Centrului pentru Transparenþã
ºi Democraþie
Total:

$ 42

Evaluarea ºi monitorizarea programelor de dezvoltare
socialã
25-29 septembrie, Novosibirsk
Ala PÎNZARI, coordonator, Oficiul Bãncii Mondiale din
Moldova

Parteneriat est-european pentru copii ºi adulþi cu necesitãþi speciale
Tabãrã de recuperare activã
26-30 iunie, Comorova, România
Maria TONU, Asociaþia pentru Persoane cu Miopatie,
Chiºinãu
Vitalie TONU, Asociaþia pentru Persoane cu Miopatie,
Chiºinãu

Total:

Total:

Probleme ºi perspective în ºtiinþele sociale ºi umanistice
1-3 octombrie, Sankt Petersburg
Mihai CERNENCU, ºef Catedrã ªtiinþe Sociale, ULIM
Gheorghe BOBÎNÃ, redactor-ºef adjunct Revista de Filosofie
ºi Drept, AªM.

$ 229

Modele internaþionale de strategii pentru siguranþa comunitarã
3-7 iulie, Iaºi
Steliana BURLACU, coordonator, Centrul de Asistenþã
pentru ONG-uri Contact
Victor GAINA, coodinator, Centrul de Asistenþã pentru
ONG-uri Contact, filiala Bãlþi
Sorin HANGANU, asistent, Centrul de Asistenþã pentru
ONG-uri Contact, Moldova
Lilian CIPCIRIUC, coordonator, Federaþia Naþionalã a Fermierilor din Moldova
Clara BORTA, European Youth Exchange, Chiºinãu
Olga GRAUR, Centrul de Drept Necomercial din Moldova
Elina PETROVICI, Centrul pentru Inovaþii Sociale din Moldova
Vitalie KIURCIU, Centrul pentru Dezvoltare Socio-Culturalã din Comrat
Dinu COJOCARU, Asociaþia de Mediu Ozon, Bãlþi
Oxana GORCIACOV, Asociaþia Viata e un Miracol, Cahul
Octavian IONISIE, Centrul pentru Dezvoltarea Vieþii Asociative, Fãleºti
Viorel MÃRGINEANU, Asociaþia de Promovare a Literaturii Maecenas, Bãlþi
Cristian ZILBERBERG, Asociaþia Tinerii pentru Dreptul la
Viaþã din Chiºinãu
Tatiana MUNTEANU, Asociaþia ADSISTO
Anatol NEBUNU, Preºedintele Agenþiei de Dezvoltare Regionalã, Cahul
ªtefan TIRON, consilier, Ministerul Educaþiei ºi ªtiinþei
din Moldova
Total:

$ 950

$ 552

Privatizarea ºi rolul cooperativelor: abordãri noi ale Legii
pentru Comerþ ºi Cooperare
29 septembrie - 1 octombrie, Praga
Varvara DULGHIERU, ºef Departamentul Juridic, MOLDCOOP
Total:

Total:

$ 405

$ 636

Integrarea copiilor cu dezabilitãþi în societate: reabilitarea ºi recuperarea activã
3-7 octombrie, Slavsko, Ukraina
Alexandru TUTUNARU, preºedinte, Asociaþia Arborele
Ecologiei Spiritului
Renata POPESCU, medic-pediatru, Asociaþia Arborele
Ecologiei Spiritului
Virginia RUSNAC, psiholog, Asociaþia de Asistenþã pentru Copii cu Dizabilitãþi
Total:

$ 230

Programe educaþionale ºi metodologii de studii pentru
copii dotaþi ºi talentaþi
6-8 octombrie, Rovinj, Croatia
Victoria ISAC, director adjunct, liceul româno-turc pentru copii dotaþi din Chiºinãu
Mircea MIGLEI, profesor, Universitatea Tehnicã din Moldova
Total:

$ 1359

Cooperare ºi parteneriat între tineri: România ºi Ungaria
8-16 octombrie, Sovata, România
Vlad BOLOCAN, student la facultatea de jurnalism ºi
ºtiinþe ale comunicãrii, USM, Liga Naþionalã de Dezbateri

$ 169

ªcolile comunitare ºi politicile educaþionale în tranziþie
9-13 octombrie, Omsk
Nichifor IONCU, ºeful Departamentului pentru Educaþie,
judeþul Orhei
Valentin UNTURÃ, Departamentul Management Educaþional, Ministerul Educaþiei ºi ªtiinþei din Moldova
Total:

$ 1060

ONG-urile ºi luarea de decizii în domeniul resurselor de
apã
16-17 octombrie, Astana
Neli GOREACEVA, Asociaþia Terra Nostra
Valentin GARABA, vicepreºedinte, Miºcarea Ecologicã din
Moldova
Valeriu ROPOT, preºedinte, Asociaþia Calitatea Apei
Total:

$ 1962

Guvernul local, ONG-urile ºi business-ul comunitar: Polonia, Ucraina, Moldova, Rusia
17-21 octombrie, Varºovia, Kielce, Bilgoraj, Nidzika
Lilia MELNIC, membrã a Consiliului judeþean Ungheni
Elina PETROVIC, coordonator, Centrul pentru Inovaþii
Sociale din Moldova
Total:

$ 902

Drepturile omului privind minoritãþile sexuale
19-21 octombrie, Kiev
Alecsei MARCIKOV, preºedintele Asociaþiei Gender-Doc
Macsim ANMEGHICEAN, coordonator, Tinerii pentru
Dreptul la Viaþã
Total:

$152

Organizaþiile de femei în parteneriat social pentru redresarea economiei
19-21 octombrie, Harkov
Liuba ZAMÃ, director, Clubul Ora Împlinirilor, judeþul
Rezina
Angela CHICU, preºedinte, Asociaþia Femeilor Profesioniste din Moldova
Total:

$ 538

Educaþia prin mandatare: Strategii pentru liderismul de
mîine
24-26 octombrie, Kiev
Margareta DUªCEAC, coordonator, Centrul de Dezvoltare a Tineretului din Moldova
Emilia MORARU, coordonator, Centrul de Dezvoltare a
Tineretului din Moldova
Lilia GLADCHIH, profesor la Liceul Dimitrie Cantemir
din Edineþ

Total:

$ 819

Societatea civilã din Caucaz: soluþii pentru rezolvarea
conflictelor
28 octombrie - 7 noiembrie, Baku
Radu GORINCIOI, preºedinte, Asociaþia pentru Culturã
Civicã ºi Politicã
Victor MUNTEANU, Asociaþia Studenþilor în ªtiinþe Politice
Corneliu CIUREA, lector, Institutul pentru Relaþii Internaþionale, USM
Victor ZAHARIA, preºedinte, Asociaþia Studenþilor Demo-Lex
Total:

$ 1805

Rolul organizaþiilor de sprijin ºi al federaþiilor pentru promovarea imaginii sectorului trei
11-14 noiembrie, Varºovia
Aliona NICULIÞÃ, director, Centrul de Asistenþã pentru
ONG-uri Contact
Ina GUTIUM, coordonator, IFES-Moldova
Total:

$ 730

Reþeaua de ONG-uri din Europa Centralã ºi de Est: monitorizarea drepturilor copilului
22-26 noiembrie, Sinaia
Claudia COADÃ, Centrul de Informare ºi Documentare
privind Drepturile Copilului
Natalia MORARU, Centrul de Informare ºi Documentare
privind Drepturile Copilului
Total:

$ 150

Proiectul de promovare a Centrelor de informare ºi documentare pentru femei
16-18 noiembrie, Zagreb
Galina PRECUP, director, Centrul de Informre ºi Documentare pentru Femei din Moldova
Carolina TRIGUB, expert, Centrul de Informre ºi Documentare pentru Femei din Moldova
Total:

$ 973

Centrul regional de analizã a conflictelor
20-23 noiembrie, Nijnii-Novgorod
Elena GAMARÞ, studentã, Laboratorul ªtiinþe Politice,
Colegiul Invizibil din Moldova
Total:

$ 359

Reforma sistemului de ocrotire a sãnãtãþii: Moldova, Polonia, Ungaria ºi România
15-19 noiembrie, Sinaia
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Total:

Ludmila GORCIACOV, preºedinte, Asociaþia Viaþa-i un
Miracol

Fundaþia Soros-Moldova

Ludmila CENUªÃ, studentã, facultatea de filosofie, USM
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Director de proiect: Oleg BARBÃ
Echipã din 15 experþi din Moldova, reprezentanþi ai Ministerului Ocrotirii Sãnãtãþii, departamente local de ocrotire a sãnãtãþii, profesori de la Universitatea de Stat de
Medicinã din Moldova
Total:

$903

Combaterea corupþiei: experþi, politicieni, jurnaliºti, lideri ai ONG-urilor
6-7 decembrie, Varºovia
Leonid ROªCA, expert independent în domeniul combaterii corupþiei
Total:

$ 414

Rolul artei în procesul schimbãrilor sociale
14-17 decembrie, Budapesta
Veaceslav REABCINSCHI, manager artistic la Teatrul
Eugène Ionesco
Total:

$ 343

Noi tehnologii în cãutarea de locuri de muncã: Centre
regionale ºi Centre de amplasare în cîmpul muncii
11-16 decembrie, Simferopol
Svetlana ªMÎGALIOVA, director, Centrul pentru Asistenþã
ºi Consultare pentru ªomeri Vector
Total:
Total participãri:

$ 90
$ 36 897

SUBPROGRAM PENTRU EUROPA DE SUD-EST
Edificarea încrederii ºi strategii de soluþionare a conflictelor în societãþile divizate
Studiu comparativ Macedonia-Moldova
Etapa I: Vizitã de studiu în Macedonia ºi masã rotundã de
la Struga
7-13 iunie, Skopje, Tetovo, Gostivar, Struga, Macedonia
Organizatori: Euro-Balkan, Cursul postuniversitar în politici Internaþionale ºi Drept Internaþional, ªcoala de Drept
din Skopje ºi Programul Est-Est al Fundaþiei Soros-Moldova
Participanþi din Moldova:
Ana COREÞCHI, Director Program Est-Est, Fundaþia Soros-Moldova
Oleg SEREBRIAN, analist politic, ULIM, Centrul de Formare Europeanã din Moldova
Ana PASCARU, cercetãtor superior, Institutul de Filozofie, Sociologie ºi Drept al A.ª.M.
Oazu NANTOI, analist politic, Fundaþia Încredere, Institutul pentru Politici Publice
Andrei MUNTEANU, analist economic, Centrul pentru
Reforme ºi Studii Strategice
Ion COREÞCHI, redactor-ºef, Delovaia Gazeta, Chiºinãu
Andrei SAFONOV, redactor-ºef, Novaia Gazeta, Tiraspol

Ion STAVILÃ, profesor în relaþii internaþionale, Academia
de Administraþie Publicã din Moldova
Dumitru TITICÃ, student USM, Liga Studenþilor
Alexei MELNICIUC, coordonator, Clubul de Tineret Piligrim, Tiraspol
Iulian ROBU, jurnalist, Centrul Independent de Jurnalism
din Moldova
Total etapa I:

$ 6884

Edificarea încrederii ºi strategii de soluþionare a conflictelor în societãþile divizate
Studiu comparativ Macedonia-Moldova
Etapa II: Vizitã de studiu în Moldova ºi masã rotundã de
la Chiºinãu
6-11 decembrie, Chiºinãu, Tiraspol, Comrat, Albota
Participanþi: 15 experþi din Macedonia, Bulgaria, Albania,
Ungaria
Total II:

$ 16 028

Total Proiect:

$ 22 912

Seminar regional de instruire pentru promovarea transparenþei pentru membrii ONG-lor recent înregistrate
8-9 aprilie, Sofia
Lilia CARAªCIUC, coordonator, Centrul pentru Investigaþii Strategice ºi Reforme
Petru JITARU, preºedinte, Centrul pentru Transparenþã ºi
Democraþie
Ion CUHAL, coordonator, Fundaþia Viitorul din Moldova
Total:

$ 2136

Adopþia copiilor
11-12 mai, Zagreb
Nicolae BEªLIU, coordonator, Centrul Naþional de Prevenire a Abuzului faþã de Copii
Svetlana RÎJICOVA, lector în psihologie, Universitatea de
Stat Al. Russo din Bãlþi
Mariana LUPAªCO, Departamentul pentru Protecþia Drepturilor Copilului, Municipiul Chiºinãu
Claudia COADÃ, studentã, voluntar la Centrul de Informare privind Drepturile Copilului
Total:

$ 1754

Staþii subterane: Întrunirea Graffiti
19-20 mai, Ljubljana
Vladimir US, student, Universitatea de Arte din Moldova
Total:

$ 772

Reþeaua de Instituþii de Politici pentru Europa de Sud-Est
SEEPIN
Nicolae CHIRTOACÃ, membru al Consiliului coordonator
pentru Subprogramul pentru Europa de Sud-Est
Prima întîlnire: 21 Februarie, Ljubljana
Total:

$ 690

$ 740

Europa de Sud-Est într-o Europã Nouã: ONG-urile în
dezvoltarea regionalã ºi Pactul de Stabilitate
29 septembrie - 3 octombrie, Ohrid, Macedonia
Lilian CHISÃLIÞÃ, Asociaþia pentru Educaþie Civicã ºi
Politicã, filiala din Cimislia
Total:

$ 602

Pactul de Stabilitate: Armonizarea expertizelor pentru
Europa de Sud-Est
6-8 octombrie, Ohrid, Macedonia
Victor CHIRILÃ, expert în relaþii internaþionale, Ministerul
Afacerilor Externe
Total:

$ 615

Imaginea de Altul în literatura de educaþie din Europa de
Sud-Est
3-5 noiembrie, Sofia
Olga COSOVAN, expert, Centrul Educaþional Pro Didactica
Tatiana CARTALEANU, expert, Centrul Educaþional Pro
Didactica
Eugen COROI, ºeful Departamentului de aprovizionare
cu manuale ºi materiale didactice, Ministerul Educaþiei ºi
ªtiinþei din Moldova
Total:

$ 1304

Problemele extinderii Uniunii Europene
27 octombrie, Sofia
Nicolae CHIRTOACÃ, director, Centrul Euro-Atlantic, Coordonator Naþional pentru Pactul de Stabilitate
Svetlana PRODAN, director de proiect la Centrul Contact
Total:

$ 948

Programul de Sprijin al Bibliotecilor are drept scop susþinerea activitãþii bibliotecilor ºi dezvoltarea serviciilor
într-o societate de informaþie sporitã ºi tehnologii informaþionale avansate, asigurînd astfel accesul eficient al
beneficiarilor la informaþie din prima sursã privind dezvoltarea umanã.
Direcþiile prioritare de desfãºurare ale Programului Biblioteci pentru anul 2000 au fost determinate de urmãtoarele condiþii:
 rolul sporit al bibliotecilor ca centre de culturã, informare ºi cunoaºtere într-o societate deschisã;
 sporirea importanþei bibliotecilor municipale ca centre de informare în serviciul comunitãþii;
 necesitatea cooperãrii interbibliotecare;
 integrarea bibliotecilor ºi bibliotecarilor din Moldova
în circuitul informaþional internaþional;
 alinierea la standardele informaþionale internaþionale.
Direcþiile prioritare ale Programului Biblioteci au fost elaborate de Consiliul de Experþi ºi prezintã o interacþiune a
domeniilor de bazã ale activitãþii biblioteconomice:
 dezvoltarea colecþiilor de bibliotecã;
 instruirea continuã a bibliotecarilor;
 acces la informaþie;
 automatizarea bibliotecilor;
 conservarea ºi accesul la colecþiile de patrimoniu;
 Fundaþia Cãrþii.

Migrarea forþei de muncã în Europa de Sud-Est
27-30 octombrie, Sofia
Ion EªANU, ºeful Departamentului Consular, Ministerul
Afacerilor Externe
Lucia CONDRATIUC, ºeful Departamentului pentru migrarea forþei de muncã, Ministerul Muncii ºi Protecþiei
Sociale din Moldova

DEZVOLTAREA COLECÞIILOR DE BIBLIOTECÃ
Programul urmãreºte scopul de a asigura accesul permanent ºi sigur al beneficiarilor la informaþia din prima sursã
privind dezvoltarea umanã. Programul a încurajat cooperarea bibliotecilor în coordonarea achiziþiilor de carte
ºi abonamentelor la revistele periodice, stabilirea unor
relaþii de colaborare între biblioteci, editori si difuzori de
carte.
Programul a susþinut proiectele bibliotecilor centrale ºi
universitare de creare si dezvoltare a colecþiilor specializate, abonarea la presa periodicã ºtiinþificã strãinã.
De asemenea, au fost acordate abonamente gratuite
bibliotecilor publice ºi ºcolare din teritoriu pentru abonarea la presa periodicã localã în domeniul culturii ºi
artei ºi reviste pentru copii.

Total:

Programul de donaþie al revistelor ºtiinþifice

Expertiza sociologicã ca mediator între societatea civilã
ºi stat
27-28 octombrie, Bistritsa, Bulgaria
Ludmila MALCOCI, director adjunct, Fondul de Investiþii
Sociale din Moldova
Total:

Total subprogram:
Total cheltuieli Program Est -Est:

$ 228

$ 896
$33 597
$ 118 460

Scopul programului este asigurarea acsesului la informaþia ºtiinþificã în domeniul ºtiinþelor exacte ºi biomedicale de ultimã actualitate.
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Total:

BIBLIOTECI
(În colaborare cu Reþeaua Programe
Biblioteci, Institutul pentru o Societate
Deschisã, Budapesta)

Fundaþia Soros-Moldova

A doua întîlnire: 28-30 aprilie, Zagreb
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În cadrul Science Journal Donation Program (SJDP) în
colaborare cu OSI Assistance Foundation NY, Biblioteca
ªtiinþificã a Academiei de ªtiinþe a Moldovei, Biblioteca
Naþionalã ºi Biblioteca Republicanã ªtiinþificã de Medicinã au beneficiat de abonamente gratuite la revistele
ºtiinþifice din domeniul ºtiinþelor exacte ºi biomedicale
ale societãþilor ºtiinþifice cu renume internaþional:
 Biblioteca ªtiinþificã a Academiei de ªtiinþe a Moldovei  33 titluri;
 Biblioteca Naþionalã a Moldovei 5 titluri;
 Biblioteca Republicanã ªtiinþificã de Medicinã  12
titluri.
Contribuþia Fundaþiei Soros:

$14 215

Abonarea bibliotecilor publice din teritoriu
la revistele naþionale de culturã ºi artã

Bugetul proiectului:

$2230

$952

Crearea colecþiei ªtiinþe ºi tehnici ale democraþiei, Centrul
Informaþional Analitic al Parlamentului Republicii Moldova
Director de proiect: Alexandru PETKOV, ºef Centrul Informaþional Analitic
Bugetul proiectului:

$325

Achiziþii de documente în domeniul istoriei ºi relaþiilor
internaþionale, Biblioteca ULIM
Director de proiect: Olga VACARCIUC, ºef Serviciu achiziþii ºi completare a colecþiilor
Bugetul proiectului:

Bibliotecile publice din teritoriu, instituþiile penitenciare
ºi casele de copii au beneficiat de cîte 250 abonamente
la revistele Contrafort, Sud-Est ºi Basarabia.
Bugetul proiectului:

Director de proiect Galina JARUC, ªef servicii achiziþii,
Biblioteca Naþionalã pentru copii Ion Creangã

$700

Dezvoltarea colecþiilor Bibliotecii Universitare Tehnice
Director de proiect: Georgeta GHENGHEA, ºef Serviciu
achiziþii ºi evidenþã a literaturii
Bugetul proiectului:

$500

Abonamente pentru anii 2000 - 2001 la revistele pentru
copii Alunelul, Noi ºi Florile Dalbe, destinate instituþiilor
ºcolare, persoanelor dezavantajate, minoritãþilor, persoanelor cu interese speciale din teritoriu.

Completarea ºi dezvoltarea colecþiei cu literaturã de referinþã, Biblioteca Republicanã Specialã a Societãþii orbilor din Moldova
Director de proiect: Tatiana CHIPER, director Biblioteca
Republicanã Specialã a Societãþii Orbilor din Moldova

Bugetul proiectului:

Bugetul proiectului:

$7630

Achiziþii de cãrþi destinate bibliotecilor centrale,
universitare, publice ºi judeþene
Achiziþia cãrþii Criza capitalismului global de George Soros,
în volum de 150 exemplare pentru bibliotecile centrale,
universitare ºi publice.
Bugetul proiectului :

$236

Dezvoltarea colecþiilor de bibliotecã, Biblioteca ASEM
Director de proiect: Silvia GHINCULOV, directorul Bibliotecii ASEM
Bugetul proiectului:

Bugetul proiectului:

Bugetul proiectului:

Alte cheltuieli (anunþuri, expertize):

În urma concursului de proiecte pentru dezvoltarea colecþiilor de specialitate au fost oferite granturi pentru
achiziþii de carte în valoare de pînã la $2000 bibliotecilor
precum urmeazã:
Dezvoltarea colecþiilor Bibliotecii ªcolii Antropologice
Superioare
Director de proiect: Iulia GONCIAROVA, director al Bibliotecii ªcolii Antropologice Superioare
Bugetul proiectului: $1000
Dezvoltarea colecþiilor Bibliotecii Naþionale pentru copii

$1760

Dezvoltarea colecþiei bibliotecii Agenþiei pentru Restructurarea Întreprinderilor ºi Asistenþã
Director de proiect: Ludmila DABIJA, ºef Bibliotecã ARIA

Achiziþia cãrþii Tatãl lui Guguþã cînd era mic: aventuri de
Spiridon Vangheli, în volum de 600 exemplare pentru
bibliotecile judeþene.
$2004

$623

Cheltuieli Program dezvoltarea colecþiilor:

Total cheltuieli program:

$1866
$21 929
$642
$22 571

INSTRUIREA CONTINUÃ A BIBLIOTECARILOR
Scopul programului este revitalizarea profesionalã, dezvoltarea dinamicã ºi creativã a corpului de bibliotecari,
familiarizarea specialiºtilor cu cele mai avansate realizãri
în domeniul biblioteconomiei ºi ºtiinþei informaþionale
prin:
 încurajarea creãrii infrastructurii locale de instruire
continuã a bibliotecarilor;
 implementarea metodelor moderne de management
ºi marketing în activitatea bibliotecilor;

Obiectivele programului au fost realizate atît în colaborare cu Reþeaua Programelor de Biblioteci a OSI Budapesta, cît ºi în parteneriat cu alte organisme ce au fost
interesate în cofinanþarea proiectelor de dezvoltare profesionalã a bibliotecarilor din Moldova.
Participarea bibliotecarilor la conferinþe internaþionale
de anvergurã în domeniul biblioteconomiei, stagii ºi vizite de documentare în centrele biblioteconomice din
strãinãtate.
Prin contribuþia Reþelei Programelor de Biblioteci a OSI
Budapesta bibliotecarii au beneficiat de granturi pentru
participare la cele mai prestigioase reuniuni profesionale
internaþionale: PLA, ELAG, CRIMEEA -2000, IFLA:
Participare la conferinþa Asociaþiei Bibliotecilor Publice
din SUA (PLA), Charlotte, Carolina de Nord, SUA, 28
martie - 2 aprilie, 2000
Mariana HARJEVSCHI, ºef Serviciu Informatizare a Bibliotecii Publice Municipale B.-P. Hasdeu
$1049
Participare la Conferinþa anualã a Grupului de Automatizare a Bibliotecilor Europene (ELAG), Paris, Franþa, 1115 aprilie, 2000
Iraida DIGODI, secretar responsabil al Consiliului Biblioteconomic Naþional
$714
Participare la Conferinþa IFLA 2000, Ierusalim, Israel, 1318 august 2000
Natalia CHERADI, director adjunct la Biblioteca ASEM
$724
Participare la Conferinþa Internaþionalã CRIMEEA-2000,
Sudak, Ucraina, 5-13 iunie, 1999.
Nadejda PÃDURE, director al Bibliotecii Publice Judeþene
Chiºinãu
$185
Tatiana CHIPER, director al Bibliotecii Republicane a Societãþii Orbilor din Moldova.
$185
Valentina FRUNZE, ºef al Serviciului Metodic al Bibliotecii
Publice Judeþene Orhei.
$185
Participare la Conferinþa Internaþionalã International Standart Book Number 13, Berlin, Germania, 21-24 octombrie, 2000.

Activitãþi de instruire continuã
În cooperare cu Ambasada Franþei ºi Alianþa Francezã au
fost sprijinite ºi organizate o serie de activitãþi de instruire continuã a bibliotecarilor moldoveni:
Stagiu în cadrul Programului Currant la ªcoala naþionalã de ªtiinþe ale Informãrii ºi Biblioteconomie (ENSSIB),
Villeurbanne, Franþa, 15 - 27 martie 2000
Ludmila PÎNZARI, manager al Centrului de Informare ºi
Documentare Chiºinãu al Bibliotecii Publice Municipale B.-P. Hasdeu din Chiºinãu
$435
Proiectul Dirijarea schimbãrilor în bibliotecile judeþene.
Scopul proiectului a fost familiarizarea conducãtorilor
bibliotecilor judeþene cu experienþa bibliotecilor departamentale de împrumut din Franþa, orientatã spre servicii
noi de informare comunitarã. Proiectul a inclus un seminar organizat la Chiºinãu între 26-28 septembrie 2000 cu
participarea experþilor francezi Denise POUGET, director
al Bibliotecii Departamentale de Împrumut din Gard, ºi
Christiane IMBERT, director al Bibliotecii Publice municipale din Carpentras, departamentul Vaucluse. Seminarul a fost precedat de o vizitã de studiu a 10 bibliotecari ºi directori ai bibliotecilor publice judeþene în bibliotecile publice din Departamentele Gard si Vancluse
din Franþa în perioada 15 - 22 octombrie 2000.
Buget:

$6340

Susþinerea eforturilor de constituire a infrastructurii de
instruire continuã a specialiºtilor din domeniu constituie
direcþia prioritarã a Programului de Dezvoltare Profesionalã a Bibliotecarilor. În parteneriat cu Programul de
Reþea de Biblioteci al OSI Budapesta a fost susþinut
efortul Asociaþiei Bibliotecarilor de creare a ªcolii de
Biblioteconomie din Moldova, proiect ce are scopul de a
constitui un sistem permanent de formare continuã a
bibliotecarilor din toate tipurile de biblioteci din republicã.
Director de proiect: Ludmila CORGHENCI, vicepreºedinte al Asociaþiei Bibliotecarilor din Moldova, vicedirector
al Bibliotecii ULIM.
Buget

$37 160

Participare la Seminarul organizat de Programul de Reþea
de Biblioteci al OSI Budapesta pentru directorii de proiecte a centrelor de instruire continuã în cadrul programului Training Center Initiatives, Budapesta, Ungaria,
12-15 septembrie 2000.
Ludmila CORGHENCI, director al ªcolii de Biblioteconomie din Moldova, vicepreºedinte al Asociaþiei Bi-
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Participarea la conferinþe internaþionale

Valentin CHITOROAGÃ, director al Camerei Naþionale a
Cãrþii.
$547

Fundaþia Soros-Moldova

 încurajarea relaþiilor de colaborare cu instituþiile de
specialitate din strãinãtate ºi cele locale pentru stabilirea unui schimb de idei ºi de experienþã în diverse
domenii importante ale activitãþii bibliotecilor.
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bliotecarilor din Moldova, vicedirector al Bibliotecii
ULIM.

þional al Cãrþii pentru Copii (IBBY), director al Bibliotecii
Naþionale pentru Copii Ion Creangã.

Buget

Buget:

$367

Participare la Conferinþa Internaþionalã Perspectivele instruirii continue a bibliotecarilor ºi a documentaliºtilor,
Moscova, Rusia, 5 - 7 decembrie, 2000.
Nelly ÞURCANU, ºef de Catedrã Biblioteconomie ºi Asistenþã Informaþionalã, USM
$158
Iraida DIGODI, secretar responsabil al Consiliului Biblioteconomic Naþional
$274
Seminarul Naþional Descrierea bibliograficã a documentelor: alinierea la standardele internaþionale, Chiºinãu,
20 - 21 decembrie 2000. Scopul proiectului este racordarea sistemului informaþional naþional la principiile
ºi regulile internaþionale de identificare a documentelor.
Proiectul a fost iniþiat de Biblioteca ULIM în cadrul proiectului Tempus-Tacis Library Training in Moldova. La
seminar au fost invitaþi sã participe 30 de bibliotecari din
serviciile de catalogare a bibliotecilor centrale, universitare, publice, municipale ºi judeþene.
Director de proiect: Zinaida Sochircã, director al Bibliotecii ULIM.
Buget:

$450

Proiectul-pilot Engleza pentru bibliotecari
Lansat în anul 1998, proiectul a oferit posibilitate bibliotecarilor din bibliotecile capitalei sã urmeze cursuri
de limbã englezã. În anul 2000 proiectul a fost continuat
pentru un grup de 24 de specialiºti din instituþiile bibliotecare din Bãlþi. Cursurile de limbã englezã au fost organizate de cãtre cadrele didactice ale Universitãþii din
Bãlþi.
Director de proiect: Faina Tlehuci, director al Bibliotecii
ªtiinþifice a Universitãþii Al. Russo din Bãlþi.
Buget:

$4070

Organizarea seminarelor ºi conferinþelor
internaþionale
Simpozionul Biblioteca mileniului trei pentru generaþiile
tinere, Chiºinãu,13-14 aprilie 2000.
Desfãºurat în cadrul celei de a IV-a ediþii a Salonului de
carte pentru copii, simpozionul a continuat seria de întruniri profesionale ale bibliotecarilor consacrate promovãrii lecturii printre copii. La simpozion au participat
bibliotecari din bibliotecile publice pentru copii ºi cele
ºcolare, precum ºi experþi invitaþi din România, Rusia,
Lituania ºi Iugoslavia.
Director de proiect: Claudia Balaban, preºedintã a Secþiei Naþionale a Republicii Moldova a Consiliului Interna-

$2500

Seminarul Bibliotecile publice din Danemarca: servicii
oferite utilizatorilor, Chiºinãu, 16 mai 2000. Scopul proiectului este familiarizarea conducãtorilor bibliotecilor
publice ºi ºcolare cu modelul danez de organizare a
activitãþii bibliotecare. Seminarul a fost organizat în cooperare cu Centrul Educaþional Pro Didactica, cu participarea unui grup de experþi din Danemarca, reprezentînd
3 tipuri de biblioteci publice: Lars Peter MUNKOE, director al Bibliotecii judeþene Viborg, Hans Ulrih HANSEN,
director al Bibliotecii Municipale pentru Copii din Hobro
ºi Niels Borg AAJAARD, director al Bibliotecii Comunale
din Karup. La seminar au participat 35 de bibliotecari din
bibliotecile publice ºi ºcolare din judeþe ºi din capitalã.
Buget:

$960

Congresul IV al Bibliotecarilor din Moldova Bibliotecile
ºi Asociaþiile profesionale ale bibliotecarilor în perspectiva secolului XXI, Chiºinãu, 6 -7 decembrie 2000.
Congresul a fost organizat de Asociaþia Bibliotecarilor
din Moldova ºi a reunit circa 500 de reprezentanþi ai
tuturor bibliotecilor din republicã.
Buget:

$2000

Alte cheltuieli (anunþuri, expertize, evaluare):

$1432

Total cheltuieli program:

$59 735

ACCESUL LA INFORMAÞIE
Scopul programului este încurajarea iniþiativelor bibliotecilor orientate spre diversificarea serviciilor oferite diferitelor categorii de beneficiari ºi extinderea accesului la
sursele de informaþie.
Proiectul Crearea catalogului electronic partajat al publicaþiilor ºi resurselor biomedicale. Proiectul a fost iniþiat de un consorþiu constituit din Biblioteca Universitãþii
de Stat de Medicinã ºi Farmacie N. Testemiþanu, Biblioteca ªtiinþificã Republicanã Medicalã ºi Centrul Naþional de Informaþie medicalã MedNet,avînd ca scop
dezvoltarea resurselor informaþionale biomedicale.
Buget:

$6950

Proiectul Extinderea accesului la informaþie. Scopul
proiectului este ameliorarea ºi extinderea reþelei informaþionale a Bibliotecii ªtiinþifice a Universitãþii din Bãlþi
pentru oferirea accesului beneficiarilor la catalogul electronic, resursele multimedia ºi Internet.
Director de proiect: Faina TLEHUCI, director al Bibliotecii
Universitãþii de Stat Al. Russo din Bãlþi.
Buget:

$8519

Buget:

$8000

Proiectul Crearea Sãlii Multimedia pentru Copii
Scopul proiectului este oferirea accesului la resursele
informaþionale multimedia pentru utilizatorii Bibliotecii
Publice pentru Copii Ion Creangã din Orhei.
Director de proiect: Zinaida ADAMACHI, director al Bibliotecii Publice pentru Copii Ion Creangã din Orhei.
Buget:

$6500

Proiectul Ludoteca
Scopul proiectului este crearea în cadrul Bibliotecii Publice Transilvania a unui spaþiu special pentru jocuri ºi
acces la resursele informaþionale multimedia.
Director de proiect: Parascovia ONCIU, director al Bibliotecii Publice Transilvania, sectorul Ciocana, Chiºinãu: filialã a Bibliotecii Publice Municipale B.-P. Hasdeu.
Buget:

$5000

Proiectul Servicii de bibliotecã pentru persoanele dezavantajate: în obiectiv  vîrsta a treia
Scopul proiectului este crearea unui sistem eficient de
servire informaþionalã a persoanelor de vîrsta a treia,
beneficiari ai Bibliotecii Publice Onisifor Ghibu.
Director de proiect: Elena VULPE, director al Bibliotecii
Publice Onisifor Ghibu, filialã a Bibliotecii Publice Municipale B.-P. Hasdeu.
Buget:

$5000

Proiectul Serviciile de bibliotecã pentru instituþiile penitenciare. Scopul proiectului este asigurarea accesului la sursele informaþionale al deþinuþilor penitenciarului Cricova.
Director de proiect: Angela OLÃRESCU, director al Filialei Cricova a Bibliotecii Publice Municipale B.P. Hasdeu
din Chiºinãu.
Buget:
Total cheltuieli program Iniþiative:

$5000
$44 969

Sistemul automatizat integrat al Bibliotecii ªtiinþifice Centrale a Academiei de ªtiinþe a Moldovei
Director de proiect: Elena COROTENCO, director al Bibliotecii Centrale ªtiinþifice a AªM.
Bugetul proiectului:

$47 170

Urmãtoarele proiecte s-au realizat cu contribuþia financiarã a programelor fundaþiei Medical Internet ºi Modernizarea Învãþãmîntului :
Automatizarea Bibliotecii Universitãþii de Stat de Medicinã ºi Farmacie N. Testemiþanu.
Director de proiect: Elena BOLGANSCHI, director al Bibliotecii USMF N. Testemiþanu.
Bugetul proiectului:
$39 234
(contribuþia 50% a Reþelei Programelor
de Biblioteci  $19 617; contribuþia 50%
a Programului Medical Internet  $19 617)
Centrul de Informare ºi Documentare ªtiinþe ale Educaþiei, Universitatea Pedagogicã de Stat Ion Creangã
Director de proiect: Raisa CÃLDARE, director al Bibliotecii UPS Ion Creangã
Bugetul proiectului:
$36 598
(contribuþia 50% a Reþelei Programelor
de Biblioteci  $18299 ; contributia 50%
a Centrului Educaþional Pro Didactica  $18 299)
Au fost continuate proiectele:
Reþeaua Informaþionalã a Bibliotecii Universitãþii Tehnice
a Moldovei.
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Proiectul ELRERO (Sala de Resurse Electronice)
Scopul proiectului este crearea în cadrul Bibliotecii Naþionale pentru Copii Ion Creangã a unui spaþiu dotat cu
echipament electronic necesar pentru consultarea resurselor informaþionale multimedia, instruirea copiilor pentru navigare ºi comunicare pe Internet.
Director de proiect: Eugenia BEJAN, director adjunct al
Bibliotecii Naþionale pentru Copii Ion Creangã.

PROGRAMUL DE AUTOMATIZARE
A BIBLIOTECILOR
(In colaborare cu Reþeaua Programe Biblioteci,
Institutul pentru o Societate Deschisã, Budapesta)
Programul are scopul de informatizare a bibliotecilor,
sprijinind proiectele de constituire a reþelelor locale automatizate, ceea ce ar permite mai apoi conectarea lor la
un sistem naþional automatizat de biblioteci, precum ºi
conectarea tuturor reþelelor locale la Internet.
Proiectele de automatizare urmeazã sã racordeze bibliotecile din Moldova la tehnologiile informaþionale moderne în vederea asigurãrii accesului operativ ºi eficient
al utilizatorilor la informaþie ºi integrarea în spaþiul informaþional internaþional.
În acest context programul a sprijinit:
 informatizarea bibliotecilor universitare ºi ºtiinþifice în
sprijinul procesului de instruire ºi cercetare ºtiinþificã;
 proiectele de constituire a reþelelor informaþionale
locale ale bibliotecilor din centrele regionale din teritoriu, dezvoltînd un aspect nou ºi important al activitãþii biblioteconomice  constituirea Centrelor de
informare ºi documentare în serviciul comunitãþii.
Proiectele sprijinite sînt cofinanþate de Reþeaua Programelor de Biblioteci a OSI Budapesta în proporþie de 50/50.

Fundaþia Soros-Moldova

În cooperare cu Programul de Reþea de Biblioteci al OSI
Budapesta au fost selectate ºi sprijinite urmãtoarele proiecte în cadrul concursului Îmbunãtãþirea serviciilor oferite beneficiarilor bibliotecilor publice:
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Director de proiect: Maria CIOBANU, director al Bibliotecii UTM.
Centrul de Informare ºi Documentare Orhei, Biblioteca
Publicã Judeþeanã A. Donici din Orhei
Director de proiect: Lidia SITARU, director al Bibliotecii
Publice Judeþene A. Donici din Orhei
Cheltuieli program automatizare:

$85 086

CONSERVAREA ªI ACCESUL LA COLECÞIILE
DE PATRIMONIU
Scopul programului este prezervarea ºi conservarea patrimoniului de carte, transferul informaþiei pe alte suporturi materiale, asigurînd astfel accesul beneficiarilor la
colecþiile valoroase ºi informaþii unice.
În colaborare cu programul de Reþea de Biblioteci a OSI
Budapesta a fost susþinut proiectul
Biblioteca Naþionalã a Moldovei Centrul Tehnic de Conservare ºi Restaurare. Scopul proiectului este de a constitui un centru naþional de restaurare ºi conservare a
patrimoniului documentar din colecþiile bibliotecilor din
Moldova (carte rarã, valoare bibliofilã, hãrþi vechi etc.).
Director de proiect: Alexe Rãu, director al Bibliotecii
Naþionale a Moldovei.
Total cheltuieli program:

$65 000

PROIECTUL FUNDAÞIA CÃRÞII
Activitatea Fundaþiei Cãrþii a fost orientatã cu predilecþie
spre stabilirea unor relaþii cu editurile locale ºi cele din
România în scopul organizãrii activitãþii de comercializare a cãrþilor la preþuri accesibile. Fundaþiei Cãrþii i s-a
acordat un grant de $5000 pentru achiziþie de carte de la
editurile din România, care au fost puse în vînzare, venitul obþinut de la comercializarea lor fiind utilizat pentru
achiziþii noi. Astfel, pe parcursul anului 2000, în urma
contractelor cu editurile, Fundaþia Cãrþii a procurat cu
rabat maxim un lot de carte de 4325 exemplare, în valoare totalã de circa $9000.
Fundaþia Cãrþii ºi-a continuat activitatea tradiþionalã de
distribuire în bibliotecile universitare, centrale ºi publice
din teritoriu a cãrþilor editate cu sprijinul sãu în cadrul
programelor Fundaþiei Soros, donaþii de carte oferite de
edituri. Astfel, prin intermediul Fundaþiei Cãrþii au fost
distribuite peste 39 titluri de cãrþi în circa 40 de instituþii
bibliotecare.
În anul 2000 Fundaþia Cãrþii a continuat 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 ºtiinþelor socio-umanistice, tradusã în limba rusã cu 50% din valoare, restul de
50 %, precum ºi cheltuielile de livrare a literaturii fiind

acoperite din contul Programului Megaproiectul Puºkin. La implementarea proiectului participã Biblioteca
Naþionalã, Biblioteca Naþionalã pentru Copii Ion Creangã, Biblioteca Publicã Municipalã B.-P. Hasdeu, ASEM,
Biblioteca Universitãþii Agricole, Biblioteca ULIM ºi Biblioteca Central-Universitarã a USM, Biblioteca Universitãþii de Stat Al. Russo din Bãlþi, Biblioteca Universitãþii Pedagogice Ion Creangã, Biblioteca Universitãþii
de Stat din Comrat, Biblioteca Publicã Judeþeanã Comrat, Biblioteca Universitãþii Cooperatist-Comerciale ºi Biblioteca Universitãþii Slavone.
Total cheltuieli:
Total cheltuieli Program Biblioteci:

$6080
$283 440

PROGRAM INTERNET
Scopul Programului Internet este de a integra Moldova în
comunitatea informaþionalã a societãþii deschise folosind posibilitãþile oferite de tehnologiile electronice de
comunicare ºi accesul liber la surse informaþionale.
Programul susþine proiecte ce au ca obiective crearea
serverelor WWW, elaborarea paginilor WWW, sesiuni de
pregãtire ºi formare în domeniul tehnologiilor electronice de comunicare, publicaþii în formã electronicã, implementarea cãrora va contribui la dezvoltarea conþinutului informaþional al reþelei Internet din Moldova.
Programul Fundaþiei Soros-Moldova Internet pentru
Moldova a demarat la începutul anului 1995. Programul
a venit ca rãspuns la infrastructura telecomunicaþionalã
slab dezvoltatã ºi la proiectele prezentate Fundaþiei din
partea universitãþilor pentru conectare la Internet. Pentru dezvoltarea programului Internet pentru Moldova ºi
a reþelei academice, Fundaþia Soros-Moldova a fondat o
instituþie obºteascã  Asociaþia DNT, înregistratã la Ministerul Justiþiei pe 20 mai 1998.
ACTIVITÃÞI REALIZATE ÎN COLABORARE
CU ASOCIAÞIA DNT
Cu sprijinul financiar al Fundaþiei Soros, Asociaþia DNT
pe parcursul anului 2000 a oferit pe gratis ºi cu reduceri
considerabile acces la Internet urmãtoarelor organizaþii:
mass-media, ONG-urilor din capitalã ºi regiune, ºcolilor
medii ºi liceelor din toatã republica, Ministerului Educaþiei ºi ªtiinþei, Centrului Noilor Tehnologii Informaþionale, Universitãþilor din Chiºinãu, Academiei de ªtiinþe, Parlamentului Republicii Moldova, Comisiei Superioare de Atestare, Clinicii Juridice, Centrului Republican
pentru Perfecþionarea Cadrelor din Sistemele Ministerului Justiþiei ºi al Procuraturii.

Prezentarea în Internet a revistei Contrafort (http://www.
contrafort.md)  care reprezintã integral varianta electronicã on-line a revistei, dotatã cu un sistem de cãutare.
De asemenea conþine o arhivã ºi referinþe tematice utile.
Crearea Academiei Locale Cisco în Moldova
Cisco Networking Academy Program, elaborat de compania Cisco Systems, este un program educaþional care
are peste 3000 de centre în toatã lumea, în Statele Unite
ºi în alte 52 de þãri din lume. Acest program este ilustrarea practicã a celor mai performante metode de instruire: studii la distanþã (Distance Learning) ºi instruire
asistatã de calculator (E-Learning, Web-Learning, Internet Learning).
Principalul obiectiv al programului îl constituie asigurarea unei instruiri adecvate pentru elevi, studenþi sau
absolvenþi în perspectiva încadrãrii profesionale în domeniul proiectãrii, instalãrii ºi administrãrii reþelelor de
calculatoare. Un alt obiectiv al programului este de a veni
în sprijinul societãþilor comerciale, oferindu-le o forþã de
muncã instruitã ºi specializatã corespunzãtor în domeniul reþelelor de calculatoare. Nu în ultimul rînd, Cisco
Networking Academy urmãreºte sprijinirea iniþiativelor
guvernamentale în domeniul introducerii tehnologiilor
informaþionale în învãþãmînt.
În mai 2000 în cadrul programului educaþional al companiei Cisco, Asociaþia DNT a lansat prima Academie
Cisco din Moldova (http://netacad.dnt.md). Pentru desfãºurarea cursurilor a fost amenajat un laborator specializat cu acces la Internet ºi dotat cu echipament Cisco
pentru lecþii practice. În anul 2000 s-au înscris ºi au
început studiile 67 de studenþi.
$20 000
Utilizînd propriile resurse, Asociaþia DNT a continuat sã
susþinã urmãtoarele proiecte, iniþial lansate cu sprijinul
Fundaþiei Soros-Moldova:
Moldova Internet Resources (http://www.ournet.md) 
un portal al Internet-ului din Moldova, divizat pe categorii ºi dotat cu un puternic sistem de cãutare. Acest
portal conþine de asemenea programe de mesagerie ins-

OurNet Free Web Hosting (http://www.ournet.md/hosting/), unicul server în Moldova, ce oferã gãzduire gratuitã
pentru paginile Web personale, astfel contribuind la crearea comunitãþii virtuale.
OurNet Moldova News (http://news.ournet.md/). Cele mai
interesante ºi mai importante ºtiri din Moldova ºi despre
Moldova, selectate ºi plasate pe serverul OurNet. ªtirile
sînt prezentate în trei limbi: românã, englezã, rusã. Proiectul este realizat în colaborare cu Centrul Independent
de Jurnalism, responsabilitatea cãruia este selectarea
ºtirilor din fluxurile agenþiilor locale.
Server de poºtã electronicã gratuitã, accesibil din orice
punct al globului  mail.md (http://www.mail.md). Are
interfaþa în trei limbi: românã, rusã ºi englezã. În decembrie 2000 acest server deservea 43 mii de conturi email.
AD.MD ºi 1ha  Moldova Banner Exchange (http://
www.ad.md ºi http://1ha.ad.md), sistem de schimb de
banner-e de diferite standarde  o metodã publicitarã
raspînditã în Internet. Oferã publicitate pe gratis paginilor Web în Moldova, promovînd astfel resursele informaþionale din Moldova.
ALTE PROIECTE SUSÞINUTE ÎN CADRUL
PROGRAMULUI INTERNET
ªcoalã de varã în informaticã - 2000
Centrul Noilor Tehnologii Informaþionale
Director de proiect: Grigore VASILACHE
În perioada 07 - 20 august anul 2000 Centrul Noilor
Tehnologii Informaþionale a organizat ªcoala de varã în
informaticã - 2000 (ªVI2000) pentru copiii din instituþiile
preuniversitare, premianþii concursului republican de informaticã ºi matematicã ºi pentru învingãtorii concursului anunþat pentru ªVI. Elevii au fost împãrþiþi în 8
grupe, dupã nivelul de cunoºtinþe. Toþi elevii au luat lecþii
teoretice ºi au avut ore practice la Internet.
La finele ºcolii a fost organizatã o adunare de totalizare,
unde au fost prezentate rezultatele temelor ºi lista celor
4 elevi, care în urma celor 7 baraje au fost desemnaþi sã
plece la olimpiada internaþionalã la informaticã din partea Republicii Moldova.
$5476
Asigurarea transparenþei activitãþii Parlamentului Republicii Moldova
Parlamentul Republicii Moldova
Director de proiect: Igor KLIPII
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Catalogul Teatrelor din Moldova (http://teatre.art.md) ºi
acces Internet pentru teatrele din Moldova. În cadrul
acestui proiect au fost organizate cursuri de calculator ºi
Internet pentru reprezentanþii teatrelor  persoane responsabile de prezentarea teatrelor în catalog. Coordonator de proiect: Constantin CHEIANU.

tantanee ºi comunicare cum ar fi Odigo ºi Serviciul Mesajului Scurt pentru telefoane mobile. Tot aici în Ghidul TV
pot fi gãsite programele canalelor TV accesibile în Moldova.

Fundaþia Soros-Moldova

Avînd ca obiectiv dezvoltarea resurselor informaþionale
în Moldova, pe parcursul activitãþii sale în anul 2000,
Asociaþia DNT, cu sprijinul financiar al Fundaþiei Soros Moldova ºi în colaborare cu diferite organizaþii, a realizat
urmãtoarele proiecte în Internet:
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Proiectul are drept scop dezvoltarea cadrului de dialog
între Parlamentul Republicii Moldova ºi Societatea Civilã.
Obiectivele proiectului:
 includerea în pagina Internet a Parlamentului Republicii Moldova; informaþie privind activitatea Comisiilor permanente ºi speciale;
 lansarea unui sistem interactiv Întrebãri - Rãspunsuri privind activitatea legislativului care va da posibilitate reprezentanþilor Societãþii civile sã sesizeze
sau sã adreseze întrebãri structurilor parlamentare.
Analiza întrebãrilor ºi problemelor adresate Parlamentului RM ºi structurilor sale, precum ºi rãspunsurile la
aceste sesizãri vor fi stocate ºi prezentate în pagina
Internet a Parlamentului;
 elaborarea ºi publicarea pe pagina Internet a Parlamentului Republicii Moldova a unei ediþii didacticexplicative electronice Parlamentarismul în Republica Moldova;
 publicarea Proiectelor de Legi ºi avizelor Comisiilor
Parlamentare în probleme de interes major pentru
societate. Acest fapt va permite cunoaºterea de cãtre
publicul larg a conþinutului actelor legislative în procesul lor de elaborare ºi de influenþare a procesului
legislativ;
 conectarea computerelor din Parlamentul Republicii
Moldova la o reþea localã unicã. Crearea reþelei Internet amplasate în sediul Parlamentului RM.
$10 810
Moldavian Business Information Net
Agenþia pentru restructurarea întreprinderilor ºi asistenþã
Director de proiect: Sergiu GANDEA
În pofida faptului cã în Moldova modalitatea de a comunica prin Internet între diferite organizaþii internaþionale,
guvern, societate civilã ºi sectorul privat a sporit considerabil în ultimii ani, mai sînt încã multe probleme.
Scopul proiectului este crearea unui Web Site moldovenesc ce oferã acces nelimitat la informaþie analiticã
veridicã privind industria Moldovei, cunoºtinþe relevante
ºi oportunitãþi pentru dezvoltarea economiei.
Obiectivele proiectului:
 a dezvolta ºi plasa pe Web un site analitic structurat,
conþinînd cel puþin 400 pagini Web;
 a prezenta cel puþini 15 analize sectoriale pentru
ramurile-cheie ale industriei Moldovei;
 pentru fiecare sector a prezenta Pagini Web separate
(sau referinþe la paginile existente deja) pentru principalele companii din Moldova care sã includã toatã
informaþia relevantã despre companie, contacte ºi
propuneri de cooperare.
$18 000

Micul business on -line
Centrul Moldo - American pentru Iniþiativa Privatã
Director de proiect: Elena CHIªLARI
Scopul proiectului: crearea ºi lansarea serverului WEB
Micul business on-line care va fi actualizat periodic ºi
va conþine acte normative, îndrumare, recomandaþii, studii ºi analize etc. privitor de lansarea ºi conducerea eficientã a unei afaceri. Astfel va fi oferit acces liber ºi
nelimitat la informaþia economicã ºi legislativã din domeniul micului business antreprenorilor actuali ºi potenþiali, studenþilor, profesorilor etc.
$6098
Bazã de date despre cercetãtorii ºtiinþifici din Moldova
Asociaþia de Cercetare ºi Dezvoltare din Republica Moldova
Director de proiect: Lidia ROMANCIUC
Scopul proiectului este crearea unei baze de date despre
cercetãtorii ºtiinþifici din Republica Moldova, elaborarea
unui site Internet cu datele respective ºi atragerea oamenilor de ºtiinþã din Moldova la perfectarea unor proiecte necesare economiei naþionale a þãrii.
Obiectivele proiectului:
 elaborarea ºi completarea listei tuturor organizaþiilor,
instituþiilor, asociaþiilor ºi fundaþiilor din domeniul cercetãrii ºtiinþifice (de stat, mixte sau private) din Republica Moldova;
 crearea unor baze de date intermediare, privind personalul, numãrul, performanþele tuturor cercetãtorilor ºtiinþifici din aceste organizaþii ºi instituþii aparte;
 în baza listelor instituþiilor ºi a savanþilor, crearea
bazei de date generale, care sã includã lista tuturor
oamenilor de ºtiinþã din Moldova, CV-urile lor, domeniile de activitate, experienþa, titlul ºi gradul ºtiinþific,
lucrãrile realizate, invenþiile, monografiile ºi publicaþiile în presã, proiectele asupra cãrora se lucreazã în
prezent, menþiunile ºi decoraþiile pentru merite în
domeniul activitãþii de cercetare;
 elaborarea unui site pentru familiarizarea opiniei ºtiinþifice mondiale cu savanþii din Republica Moldova ºi
realizãrile lor.
$5000
Conflictul din Transnistria: resurse informaþionale
Centrul Independent de Jurnalism
Director de proiect: Corina CEPOI
Scopul proiectului este promovarea valorilor unei societãþi multiculturale în Moldova prin prezentarea obiectivã
ºi completã a evenimentelor reflectate de mass-media în
timpul conflictului din Transnistria. Elaborarea a douã
studii paralele ale impactului economic asupra situaþiei
de pe ambele maluri ale Nistrului, efectuate de doi ex-

PARTICIPARE LA CONFERINÞE
Internet-Educaþie-ªtiinþã 2000 Ucraina, Viniþa 9-12 octombrie 2000.
Iurie MALAI
$134
Total cheltuieli Program Internet:

$168 482

EDITARE DE CARTE

Programul se desfãºoarã începînd cu anul 1996 în bazã
de concurs. Spre deosebire de anii precedenþi, în anul
2000 Fundaþia a promovat o politicã mai activã în ceea
ce priveºte relaþiile directe ale editorilor locali cu deþinãtorii de copyright de peste hotare (colaborarea editurilor cu Agenþia drepturilor de autor), a fost adoptatã o
atitudine mai consecventã faþã de dezvoltarea cadrelor
locale de traducãtori.
La cerinþele de bazã ale Programului s-a adãugat condiþia
de a aduce argumente în ceea ce priveºte tirajul ediþiei ºi
planul de difuzare.
La ediþia din anul 2000 a concursului au participat 9
edituri cu 21 titluri de cãrþi dintre care au fost selectate ºi
aprobate spre traducere ºi editare urmãtoarele zece:

Editura Arc
Richard STUTELY, The Definitive Business Plan
Charles KING, The Moldovans. Romania, Russia and Politics of
Culture
Richard LYNCH, Corporate Strategy

Editura Cartier
Programele Fundaþiei Soros de sprijinire a activitãþii editoriale rãmîn în continuare unicele programe sistematice
din þarã ºi au scopul de a susþine editurile care nu dispun
de resurse financiare pentru dezvoltarea profesionalã a
colaboratorilor ºi remunerarea autorilor, în elaborarea ºi
editarea de carte.

Michel FERBER, A Dictionary of Literary Symbols
Enzo TRAVERSO, Le totalitarism

Obiectivele programului:
 includerea în circuitul spiritual al societãþii a unor cãrþi
de valoare. Domeniul prioritar  valorile societãþii
deschise;
 dezvoltarea profesionalã, specializarea editurilor pe
domenii, pregãtirea cadrelor redacþional-editoriale capabile sã colaboreze cu autorii la conþinutul cãrþilor
editate;
 implementarea tehnologiilor moderne de editare (publicaþii electronice), creºterea cotei componentei intelectuale în investiþiile editurilor;
 participarea la asociaþiile profesionale, colaborarea
eficientã dintre editurile din þarã, precum ºi cu cele de
peste hotare, în primul rînd din România;
 funcþionarea editurilor pe piaþa realã.

Editura Tehnica Info

Editura Epigraf Ltd.
Patrick DUNLEAVY, Brendan OLEARY, Theories of the State:
The Politics of Liberal Democracy

Albert BORGMAN, Holding on to Reality: The Nature of Information at the Turn of the Millenium
Allucquere Rosame STONE, The War of Desire and Technology at the Close of the Mechanical Age

Editura Prut Internaþional
Richard ROSECRANCE, The Rise of the Virtual State

Editura Museum
Nelly HAUDEGAND, Pierre LEFEBURE, Le dictionnaire des
questions politiques
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Obiectivele proiectului:
 informarea obiectivã a cercetãtorilor, jurnaliºtilor, studenþilor etc;
 sistematizarea informaþiei existente, care nu a fost
folositã ºi este greu de gãsit;
 crearea unei surse pe Internet în limbile românã, rusã
ºi englezã;
 crearea unei baze de date pe CD în românã, rusã ºi
englezã;
 elaborarea unui studiu al reflectãrii conflictului în
mass-media;
 impactul economic al rãzboiului asupra celor douã
maluri ale Nistrului elaborarea a douã studii ale doi
experþi, care au deþinut poziþii -cheie în cele douã
guverne în perioada conflictului.
$1612

PROGRAM REGIONAL DE TRADUCERE ªI EDITARE
DE CARTE
(în colaborare cu Centrul de Dezvoltare a Activitãþii Editoriale al Institutului pentru o Societate
Deschisã din Budapesta)
Mecanismele de desfãºurare, partenerii, principiile de
selectare au rãmas aceleaºi ca ºi în anii trecuþi.

Fundaþia Soros-Moldova

perþi, care ocupau poziþii-cheie în cele douã guverne în
timpul conflictului armat.
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La rugãmintea editurilor Cartier ºi ªtiinþa, care au
suportat dificultãþi în obþinerea copyright-ului, douã titluri de cãrþi ºi anume:
Clifford GEERTZ, The Interpretation of Cultures ºi
Michael WALZER, Spheres of Justice,
aprobate ºi finanþate din bugetele anilor 1996 ºi, respectiv, în 1998, au fost înlocuite cu alte 4 titluri (mãrimea
grantului a ramas neschimbatã);

nice. Seminarul a fost condus de Lynette Owen, expert
de talie internaþionalã, ºefã a Departamentului Drepturi
ºi Contracte la Editura Longman din Marea Britanie.
$1905

Michel BEAUD, Histoire du Capitalisme (1500-2000)

Un grup de editori de 13 persoane din Moldova ºi reprezentanþi ai Societãþii de Distribuire de carte Pro-Noi
au beneficiat de sprijinul Fundaþiei la participarea cu
standuri de carte la Tîrgul Internaþional de Carte didacticã Gaudeamus 2000 de la Bucureºti, 22-26 noiembrie
2000.
$2676

Editura ªtiinþa

Total cheltuieli în program:

Christian THUDEROZ, Négociations. Essai de sociologie du lien
social
Claude DUBAR, La crise des identités
Jean-Marie SCHAEFFER, Adieu à lesthétique

PROGRAMUL LABORATOARE DE CREAÞIE
(BURSE PENTRU AUTORI)
Pînã în prezent, în cadrul programului a fost sprijinitã
scrierea unui ºir de cãrþi. Programul tinde spre lãrgirea
noþiunii de grant pentru autor pînã la noþiunea de grant
pentru laboratoare de creaþie, constituite de edituri în
scopul elaborãrii unor cãrþi (publicaþii electronice). Reieºind din scopurile generale ale Fundaþiei, printre temele
prioritare pentru laboratoarele de creaþie se aflã: analiza
economicã, societatea civilã, integrarea europeanã.

Editura Cartier

În anul 2000 au vãzut lumina tiparului 3 titluri de carte,
finanþate în anii precedenþi:
William H. McNEIL, Ascensiunea Occidentului (The Rise of the
West) (Arc)
Loukas TSOUKALIS, Noua economie europeanã revizuitã (The
New European Economy Revisited) (Arc)
Barry BUZAN, Popoarele, statele ºi teama (People, States and
Fear) (Cartier)
ºi au fost semnate contractele de traducere ºi editare a
patru titluri de carte, aprobate în 1999:

$11 580

Pentru acest program a fost anunþatã o competiþie deschisã. În prima etapã au fost puse în discuþie 8 proiecte
de elaborare de carte din partea a 5 edituri ºi a fost
decisã acordarea a douã burse pentru:

Jean-Michel GAILLARD, Anthony ROWLEY, Histoire du continent européen de 1850 à la fin du XXe siècle (Cartier)

Cronica privatizãrii: 1998-2000. Jocul deciziilor, Viorel CIUBOTARU (Museum)
$1000

Skinner QUENTIN, Machiavelli (Arc)

Jurnal. Calea spre independenþã, Vladimir BEªLEAGÃ

Marcel MAYOZER, Laurence ROUDART, Histoire des agricultures du Monde (du néolithique à la crise contemporaine) (Museum)
Michel WINOCK, Les siècle des intellectuels (Cartier)
Total cheltuieli în program:

$46 102

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ
A EDITORILOR
Pentru stabilirea de relaþii cu comunitãþile editoriale internaþionale ca ºi în anii precedenþi în cadrul programului
a fost sprijinitã participarea a ºase directori de edituri din
Moldova la cea de a 52-a ediþie a Tîrgului de carte de la
Frankfurt (16-25 octombrie 2000)
$6999
La solicitarea editorilor din Moldova, a WEB-designer-ilor
programul de editare de carte a organizat la Chiºinãu, în
perioada 3 - 5 decembrie 2000, un seminar cu tema
Drepturile de autor în domeniul publicaþiilor electro-

$650

În cadrul programului a fost susþinut proiectul de traducere în limba englezã a monografiei Aspecte fundamentale ºi aplicative ale catalizei omogene cu ajutorul complecºilor de metale de Gheorghe DUCA. Editura Arc.
$3000
A fost finanþat proiectul de multiplicare ºi depozitare în
cîteva biblioteci publice a manuscrisului lucrãrii Tragedia
eternã, autor Mihai LEANCÃ.
$800.54
Au fost sprijiniþi financiar savanþii-lingviºti Liubovi CIMPOEª, Piotr CEBOTARI, Ion DRON, Elena COLÞA, pentru
elaborarea unei variante actualizate a dicþionarului gãgãuz-rus-român.
$2000
Cheltuieli administrative
Total cheltuieli în program:

$482
$7933

Pentru crearea unui sistem bilingv (românã, rusã), ce ar
facilita cãutarea informaþiei din domeniul artelor în Internet, a fost aprobat proiectul de creare a Publicaþiei electronice Ghid Artistic, prezentat de Asociaþia Tacol-Lex
$2630
În vederea perfecþionãrii activitãþii editoriale ºi conectarea la Internet, revistei Literatura ºi arta i-a fost dat în
folosinþã pe termen de un an un set de echipament
electronic.
$1699
Revista trimestrialã de artã, culturã ºi civilizaþie Sud-Est a
beneficiat de sprijin financiar pentru crearea propriei
pagini Web (în colaborare cu Asociaþia DNT).
$4320
A fost susþinutã ideea elaborãrii ºi creãrii bazei de date
Patrimoniul imobil al Republicii Moldova, care va fi
plasatã în Internet pe pagina Web Patrimoniului cultural
al Republicii Moldova (Monumente istorice ºi arhitecturale). Executorul proiectului: Asociaþia cultural-ºtiinþificã Museion. Proiectul a fost finanþat parþial ºi din
bugetul programului de susþinere a activitãþii muzeale.
$2910
Total cheltuieli în program:

$11 717

PROGRAMUL DE ÎMPRUMUTURI PENTRU
EDITURI
Trecerea treptatã de la sprijinirea prin granturi la mecanismele de finanþare prin credite bancare corespunde
strategiei Fundaþiei în ceea ce priveºte stimularea eficienþei ºi a relaþiilor economice de piaþã.
Programul a fost lansat în anul 1999 în colaborare cu
Banca Comercialã pe Acþiuni Victoriabancºi a avut drept
scop crearea unui fond de împrumuturi ºi acordarea de
credite editurilor pe termen de pînã la un an. Fundaþia
stimuleazã acest proces prin facilitarea accesului editorilor la împrumuturile bancare, precum ºi prin stabilirea,
în acord cu Victoriabanc, a unor dobînzi favorizante.
Dupã încheierea cu succes a primei etape, s-a decis
majorarea sumei-limite a unui împrumut de la $25 000 la
$50 000 ºi reducerea pãrþii garantate de Fundaþie de la
50% la 40%.

Mãrimea fondului de garanþie acordat în anul 2000 a fost
de $40 000 (cu sprijinul Programului Dezvoltare Economicã a Fundaþiei Soros-Moldova)
Total cheltuieli în Programul Editare de Carte: $110 897

PROGRAMUL 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 informaþionalã
medicalã în Republica Moldova. În anul 1999 a fost creat
Centrul Naþional de Informaþie Medicalã MedNet, organizaþie neguvernamentalã care a preluat activitãþile
programului din anul 2000. Scopurile Centrului MedNet
sînt:
 a facilita accesul comunitãþii medicale din Republica
Moldova la informaþia medicalã modernã;
 a asigura comunicarea membrilor comunitãþii medicale din Republica Moldova cu colegii de peste hotare
prin mijloacele electronice moderne;
 a contribui la perfecþionarea nivelului procesului de
studii universitare ºi postuniversitare medicale în Republica Moldova,
 a contribui la formarea ºi dezvoltarea reþelei naþionale
de schimb de informaþie medicalã;
 a participa la dezvoltarea sistemelor informaþionale în
domeniul sãnãtãþii publice.
Urmãtoarele sarcini ale Centrului MedNet au fost definite prioritare pentru anul 2000:
 a crea condiþiile necesare pentru accesul la resursele
Centrului MedNet a instituþiilor republicane ºi municipale din sistemul ocrotirii sãnãtãþii,cît ºi a utilizatorilor individuali;
 a organiza o sesiune de pregãtire ºi formare în domeniul administrãrii reþelelor locale pentru persoanele responsabile din instituþiile ocrotirii sãnãtãþii conectate la Centrul MedNet;
 a stabili relaþii de colaborare cu organizaþiile locale ºi
internaþionale în scopul dezvoltãrii sistemelor informaþionale în domeniul sãnãtãþii publice din Republica
Moldova;
 a implementa în continuare programul Internet Medical al Fundaþiei Soros-Moldova.

57
RAPORT ANUAL 2000

Sprijinirea unor asemenea publicaþii are avantajul cã nu
exclude, atunci cînd e cazul, editarea tradiþionalã a aceloraºi lucrãri.

În mod constant au participat în desfãºurarea programului editurile Cartier , ªtiinþa, Litera, Prut Internaþional.

Fundaþia Soros-Moldova

PROGRAMUL PUBLICAÞII ELECTRONICE
Activitatea programului respectiv a început în anul 1999
ºi prevede stimularea colaborãrii editurilor pentru dezvoltarea pieþei de Electronic Publishing, precum ºi pentru standardizarea tehnologiilor editãrii electronice.
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Proiecte cu participarea Centrului Naþional
de Informaþie Medicalã MedNet
A fost dezvoltatã reþeaua computerizatã de comunicare
a instituþiilor medicale ºi a fost esenþial îmbunãtãþit accesul la Internet pentru toþi utilizatorii Centrului MedNet.
Au fost conectate la reþea Centrul de Neurologie ºi Neurochirurgie, Centrul Republican de Transfuzie a Sîngelui,
Institutul de Cardiologie, Institutul de Oncologie, Spitalul Clinic Municipal de Urgenþã, Institutul pentru Cercetãri ªtiinþifice în Domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi
Copilului, Spitalul Clinic Municipal Nr. 3, Colegiul Republican de Medicinã, Institutul de Pediatrie.
Au fost înnoite materialele Seminarelor Salzburg în domeniul cardiologie, epidemiologie, neurologie, tuberculozã, psihiatrie, morfologie, anatomie, OVID MEDLINE ºi
OVID FULL TEXT CORE BIOMEDICAL COLLECTION. A
fost instalatã o nouã bazã medicalã de date EBSCO care
poate fi accesatã de utilizatorii Centrului MedNet în
regim on-line.
A fost organizatã o sesiune de pregãtire ºi formare în
domeniul sistemului informaþional global Internet pentru
colaboratorii Institutului Naþional de Farmacie. Durata
cursului a fost de 60 ore.
Pagina WEB a Centrului MedNet a fost accesatã de
peste 100 000 de ori din circa 80 domenii externe ºi
interne. Numãrul de adresãri la resursele informaþionale
ale Centrului MedNet la momentul actual este peste
500 pe zi. Sala electronicã de lecturã a Centrului Naþional
de Informaþie Medicalã a fost vizitatã de 15 800 ori (3050 persoane pe zi).
A fost lansat proiectul PHARMAPLUS, în cadrul cãruia a
fost formatã o bazã amplã de date farmaceutice în Republica Moldova. În scopul stabilirii relaþiilor cu clienþii
potenþiali, Centrul MedNet a participat la expoziþia
MOLDMEDZIN 2000, în cadrul cãreia au fost stabilite
numeroase acorduri de colaborare cu companiile
farmaceutice.

Farmacie N. Testimiþanu. Proiectul este realizat în comun cu Programul de Sprijin al Bibliotecilor al Fundaþiei
Soros-Moldova.
Centrul MedNet împreunã cu Centrul Naþional de Medicinã Preventivã realizeazã proiectul de monitorizare a
maladiilor infecþioase ºi imunizãri în Republica Moldova.
În cadrul acestui proiect toate Centrele judeþene ºi din
sectoarele sanitare ale republicii sînt conectate la reþeaua de monitorizare prin intermediul Centrului MedNet.
Centrul MedNet împreunã cu Institutul pentru Cercetãri ªtiinþifice în Domeniul Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului
ºi Centrul pentru Sãnãtate Publicã ºi Management Sanitar participã la stabilirea Sistemului Naþional de Supraveghere a Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului. În cadrul acestui
proiect este prevãzutã conectarea la reþeaua de supraveghere a tuturor Centrelor Perinatale judeþene.
Vizitã de studiu, SUA. Sesiune de lucru Sisteme informaþionale în sãnãtate
Dumitru VOLCOV, Viorel SOLTAN
Cheltuieli program:

$ 211 686

SEMINARELE SALZBURG PENTRU MEDICI
(în colaborare cu Fundaþia Austro - Americanã ºi
Institutul pentru o Societate Deschisã New York)
Scopul programului: a îmbunãtãþi calitatea serviciului
medical prin susþinerea financiarã a studiilor profesionale în Salzburg, Austria.
Gastroenterologie pediatricã ºi nutriþia copiilor, 16-22
ianuarie 2000
Aurel CRÃCAN, Gheorghe POPUªOI, Liliana CEAUª, Liliana CÃLDARE, Rodica PASCAL
$ 3947
Medicina Adolescentului, 13-19 februarie 2000
Andrei LEªCO
Urgenþe în pediatrie, 13-19 februarie 2000
Marcelina CEBANOVSCHI, Victor ZAPOROJAN

$ 737

A fost lansat proiectul Resurse Informaþionale Medicale,
în cadrul cãruia a fost format un portal informaþional
medical al Republicii Moldova în Internet. Centrul
MedNet, împreunã cu Centrul Independent de Jurnalism ºi Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii a participat la
implementarea proiectului de creare a Reþelei Naþionale
de Asigurare Informaþionalã a Sãnãtãþii. Acest proiect
este destinat ziariºtilor care abordeazã problemele sãnãtãþii.

Sãnãtatea Mamei ºi Copilului, 4-10 martie 2000
Marcel BEJAN, Valentina BALTAG, Victoria BÎZGU
$ 1990

A fost creat Consorþiul pentru dezvoltarea catalogului
unic partajat al bibliotecilor medicale. Centrul Naþional
de Informaþie Medicalã MedNet a devenit membru al
acestui Consorþiu alãturi de Biblioteca ªtiinþificã Republicanã ºi Biblioteca Universitãþii de Stat de Medicinã ºi

Sistemul Osteoarticular, Chirurgie Traumatologicã, 2329 iulie 2000
Ala ADAMIA, Mihai CHIHAI
$ 1255

Otorinolaringologie, 23-29 iulie 2000
Andrei ANTOHI

$ 1448

$ 605

$ 638

Imagisticã medicalã, 27 august - 2 septembrie 2000
Tatiana CUZOR, Lilia CIGRINA
$ 1202
Obstetricã ºi ginecologie, 27 august - 2 septembrie 2000
Patricia ZOTA
$ 618
Urologie, 1 - 7 octombrie 2000
Anatolie MUSTEA
Anesteziologie, 1 - 7 octombrie 2000
Vadim GULCA
Neurologie, 28 octombrie - 3 noiembrie 2000
Radu BALTAG, Ina LISNIC
Psihiatrie, 28 octombrie - 3 noiembrie 2000
Sergiu GROZAVU

$ 605

$ 644

$ 1477

$ 621

Medicina de familie, 10 - 16 decembrie 2000
Natalia ZARBAILOV, Ludmila BÃLTEANU, Lilia VLASOV,
Ecaterina PROCOPCIUC
$ 2775
Stagiu în domeniul gastroenterologiei pediatrice, Graz,
Austria, 6 - 31 martie 2000
Tudor RUSNAC
$ 500
Stagiu în domeniul obstetricii ºi ginecologiei, Viena, Austria, 1 - 30 aprilie 2000
Alexandru MUSTEA, Dragomir LUPAªCU
$ 1118
Stagiu în domeniul anesteziologiei, Viena, Austria, 1 - 30
aprilie 2000
Andrei PERCIUN
$ 700
Stagiu în domeniul neurologiei, Salzburg, Austria, 3 - 30
aprilie 2000
Oleg PASCAL
$ 851
Stagiu în domeniul ORL, Salzburg, Austria, 3 - 31 iulie 2000
Lucian DANILOV
$ 845

Stagiu în domeniul endocrinologiei pediatrice, Salzburg,
Austria, 1 - 28 octombrie 2000
Olga BERBECA
$ 624
Stagiu în domeniul imagisticii medicale, Viena, Austria,
30 octombrie - 24 noiembrie 2000
Petru GURÃU
$ 466
Stagiu în domeniul hematologiei, Innsbruck, Austria, 30
septembrie - 29 octombrie 2000
Vasile MUSTEAÞÃ
$ 725
Stagiu în domeniul pulmonologiei pediatrice, Graz, Austria, 26 noiembrie - 22 decembrie, 2000
Marcelina CEBANOVSCHI
$ 751
Stagiu în domeniul medicinã internã, Viena, Austria, 2 29 ianuarie 2001
Gabriela BOTNARI
$ 254
Centrul MedNet împreunã cu Universitatea de Stat de
Medicinã ºi Farmacie N. Testemiþanu au lansat proiectul Salzburg Program Spin Off în cadrul cãruia vor
administra în continuare programul Seminarele Salzburg pentru medici.
Bugetul proiectului:

$ 24 000

SEMINARELE SCHWEITZER
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate
Deschisã New York ºi Institutul Umanistic Albert
Schweitzer)
Conferinþa internationalã Îmbunãtãþirea calitãþii sãnãtãþii reproductive, Moscova, Rusia, 25 - 27 aprilie 2000
Boris GÎlCÃ, Simion SÎRBU
$ 621
Conferinþa internaþionalã Îngrijiri paliative ºi ospiciu,
Budapesta, Ungaria, 11 - 14 octombrie 2000
Victor ROTARU, Silvia STRATULAT, Vasile SURUCIANU,
Irina BAICALOV
$ 1469
Conferinþa regionalã Screening al cancerului mamar ºi
cervical, Budapesta, Ungaria, 4 - 7 decembrie 2000
Aura CIORNÎI, Elena GORINCIOI, Nadejda GODOROJA,
Roman BALAN
$ 1799
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Oncologie, 20-26 august 2000
Aliona ACULOV

$ 631

Stagiu în domeniul anesteziologiei, Salzburg, Austria, 3 30 septembrie 2000
Larisa REZNEAC
$ 591

Fundaþia Soros-Moldova

Maladii Infecþioase, 20-26 august 2000
Tiberiu HOLBAN
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SUSÞINEREA INIÞIATIVELOR ÎN DOMENIUL
SÃNÃTÃÞII PUBLICE
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate
Deschisã New York)
Proiecte selectate în bazã de concurs pentru a fi finanþate în 2000 - 2001:
Elaborarea Specialitãþii Medicina de Familie în Republica Moldova, Universitatea de Stat de Medicinã ºi
Farmacie N. Testemiþanu, director de proiect: Grigore
BIVOL. Proiectul a fost lansat în 1999 pe o perioadã de
trei ani de activitate. Scopul acestui proiect este facilitarea procesului de reformã a asistenþei medicale primare în Republica Moldova.
Bugetul anului 1998
Reþeaua Naþionalã de Comunicare în Sãnãtate, Centrul
Independent de Jurnalism. Proiect prevãzut pentru anul
2000 , implementat în colaborare cu Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii, director de proiect Irina ZATUªEVSCHI.
Scopul proiectului: crearea ºi înregistrarea Reþelei Naþionale de Comunicare în Sãnãtate ca un membru plenipotenþiar al Reþelei Europene de Comunicare în Sãnãtate.
$ 24 000
Participare la reforma sistemului sãnãtãþii prin reciclarea
cadrelor administrative, Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie N. Testemiþanu, director de proiect Liviu
SICINSCHII. Proiect prevãzut pentru perioada 2000-2001
ºi realizat în colaborare cu Grupul Spitalier Sfîntul Augustin (Franþa) ºi asociaþia Moldova - Yvonne - Aimée.
Scopul proiectului: îmbunãtãþirea sistemului administrativ ºi modificarea politicii de administrare în sãnãtate
prin organizarea cursurilor de reciclare a cadrelor administrative.
$ 24 000
Evaluarea procesului de reformã a sistemului sãnãtãþii,
Unitatea de Coordonare a Proiectului de Reformã/ Fondul de Investiþii în Sãnãtate, director de proiect Victor
VOLOVEI. Scopul acestui proiect este efectuarea unui
studiu iniþial pentru evaluarea procesului de reformã a
sistemului sãnãtãþii din Moldova.
$ 22 000
Masterat în sãnãtate publicã, Universitatea Hebrew, Israel.
Dumitru MAXIMENCO
$ 807
Participarea la Conferinþa în Sãnãtate Publicã, Aarhus,
Danemarca, 13-18 octombrie 2000
Dumitru TINTIUC, Valeriu SAVA
$ 1440
Cheltuieli program:

$ 200

SPRIJINIREA PERSOANELOR CU DEREGLÃRI
MENTALE
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate
Deschisã New York)
Scopul programului este de a îmbunãtãþi calitatea vieþii
persoanelor cu dereglãri mentale prin promovarea activitãþilor de sprijin al acestei categorii de populaþie din
Republica Moldova. Proiecte selectate în bazã de concurs pentru a fi finanþate în 2000 - 2001:
Centrul de zi pentru persoane cu dereglãri mentale,
Organizaþia Obºteascã SOMATO, director de proiect:
Jana COªULEAN.
$ 17 524
Centrul de zi pentru asistenþã psiho -socialã, Liga pentru sãnãtatea mentalã din Republica Moldova, director
proiect Mihail HOTINEANU.
$ 7976
Accesul egal la drepturi pentru copiii cu cerinþe educaþionale speciale, Organizaþia Obºteascã Femeia ºi
Copilul  Protecþie ºi Sprijin, director de proiect: Alexandra GRAJDIAN.
$ 14 500
Cheltuieli program:

$ 306

ÎNGRIJIRI PALIATIVE
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate
Deschisã New York)
Scopul programului este de a îmbunãtãþi calitatea vieþii
persoanelor în faza terminalã a bolii prin promovarea
activitãþilor de îngrijire ºi tratament paliativ. Proiecte selectate în bazã de concurs pentru a fi finanþate în 2000 2001:
Elaborarea Standardelor Naþionale de Îngrijiri Paliative
pentru Persoanele ce suferã de SIDA, Centrul Naþional
de Medicinã Preventivã, director de proiect: Silvia STRATULAT.
$ 9960
Stagiu Îngrijiri Paliative în Anesteziologie, Lille, Franþa
Viorel COTELNIC
$ 948
Stagiu Îngrijiri Paliative în Anesteziologie, Leicester, Marea Britanie
Vadim POGONEÞ
$ 957
REFORMA MEDICINII PRIMARE
Fundaþia Soros-Moldova a devenit fondatorul Fundaþiei
pentru Dezvoltarea Asistenþei Medicale Primare (Fundaþia AMP). Scopul principal al Fundaþiei AMP îl constituie

PREVENIREA DEPENDENÞEI ALCOOLICE
Prevenirea dependenþei alcoolice, Dispensarul Narcologic Republican, director proiect: Anatol MARANDICI.
Scopul proiectului: de a mãri interesul faþã de problema
dependenþei alcoolice în aspectul de sãnãtate publicã
prin contribuþia la dezvoltarea programului naþional de
prevenire a dependenþei alcoolice în Republica Moldova.
$ 7220
PREVENIREA ABUZULUI FAÞÃ DE COPII
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã
New York)
În cadrul programului au fost organizate:
În cadrul acestui program a fost lansat proiectul Reþeaua de asistenþã psiho-socialã a copiilor abuzaþi, avînd
ca scop dezvoltarea serviciilor specializate în vederea
asistãrii ºi ajutorãrii copiilor abuzaþi. Centrul Naþional de
prevenire a abuzului faþã de copiii, director de proiect:
Daniela POPESCU
$ 37 014
Conferinþa PAC, Budapesta, Ungaria, 22-24 ianuarie 2000
Tudor PETROV, Viorel SOLTAN, Daniela POPESCU
$ 850
Conferinþa de reþea CAP, Scopje, Macedonia, 26- 28 ianuarie 2000
Daniela POPESCU, Lilia NACU
$ 1256
Conferinþa CAP pentru strategia balcanicã, Zagreb, Croaþia, 5- 7 mai 2000
Elena VOVC, Daniela POPESCU, Diana POSTU, Svetlana
CALIMAN
$ 1560
Primul seminar CAP ºi protecþia familiei, Bucureºti, România 3 - 6 mai 2000
Maria BOICO, Ecaterina PEREAN, Larisa ROIBU
$ 541
Al doilea seminar CAP ºi protecþia familiei, Bucureºti,
România, 31 mai- 3 iunie 2000

Al treilea seminar CAP ºi protecþia familiei, Bucureºti,
România, 4- 8 iulie 2000
Larisa ROIBU, Ecaterina PEREAN, Tatiana CUMATRENCO
$ 714
Conferinþa CAP pentru poliþiºti, 3-6 septembrie 2000
Sergiu CRUDU, Radu DANII,
$ 1088
Conferinþa CAP, Praga, Cehia, 19- 23 octombrie 2000
Diana POSTU, Rodica VÎHOVÃNEÞ, Tatiana TURCHINA
$ 1250
Conferinþa CAP, Varºovia, Polonia, 11- 14 noiembrie 2000
Jana COSTACHI, Svetlana CHIFA, Svetlana RÎJICOV, Maria
BOICO, Viorel SOLTAN
$ 1747
Angajamente
Congresul Copilãrie Promisã, Ierusalim, Israel, 28 aprilie 5 mai 2001
Vitalie POPESCU, Ion NEGURÃ
$ 3310
Cheltuieli de evaluare ºi administrare
a programului:

$ 3038

GERIATRIE ªI GERONTOLOGIE
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate
Deschisã New York)
Desfãºurarea proiectului Respiraþia a doua pentru oamenii în etate în oraºul Bãlþi. Proiect prezentat de ONG
Respiraþia 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.
$ 30 195
A fost organizatã conferinþa cu participare internaþionalã
Standarde în Îngrijiri pentru bãtrîni, ONG Respiraþia a
doua pentru oamenii în etate pentru Nordul Moldovei,
director de proiect: Irina BAICALOV.
$ 5000
Participarea la conferinþa regionalã Standarde în Îngrijiri
pentru bãtrîni, Budapesta, Ungaria, 12 - 16 aprilie 2000.
Irina BAICALOV, Svetlana RÎJICOV
$ 861
Participarea la seminarul internaþional Vîrsta ºi sãnãtatea, Porto, Portugalia, 1 - 6 august 2000
$ 350
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Tatiana CUMATRENCO, Larisa ROIBU, Ecaterina PEREAN
$ 418

Fundaþia Soros-Moldova

participarea activã la susþinerea activitãþii ºi încurajarea
calitãþii asistenþei medicale primare din republicã prin
acumularea mijloacelor financiare necesare ºi cofinanþarea extrabugetarã a Centrelor Medicilor de Familie,
Centrelor de Sãnãtate ºi Oficiilor Medicilor de Familie din
sectoarele sanitare judeþene. Fundaþia AMP cu sprijinul
financiar al UNICEF participã la implementarea proiectului de reabilitare a asistenþei medicale primare în judeþul Lãpuºna, sectorul Hînceºti.
$ 338
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REDUCEREA NOXELOR
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate
Deschisã, New York)
Scopul programului este de a reduce impactul noxelor
medicale ºi sociale ce þin de utilizarea intravenoasã a
drogurilor prin prevenirea rãspîndirii infecþiei HIV printre
utilizatorii de droguri injectabile.
Domeniile vizate:
 susþinerea proiectelor de reducere a noxelor în zonele
strategice ale Republicii Moldova: Soroca, Bãlþi, Orhei, Fãleºti, municipiul Chiºinãu.
 susþinerea proiectelor de reducere a noxelor în cadrul
instituþiilor penitenciare.
Proiectele au fost realizate în parteneriat cu Grupul Global ONU/ SIDA în Moldova.
Au fost finanþate proiectele urmãtoarelor organizaþii:
Centrul educaþional Alcoolismul ºi Narcomania, director de proiect: Ion MARCOCI
$ 10 570
Organizaþia Obºteascã Reforme Medicale în Penitenciare, director de proiect: Dumitru LATÎCEVSCHI
$ 23 000
Proiectele urmãtoarelor organizaþii au fost selectate în
bazã de concurs pentru a fi finanþate în perioada iunie
2000- iunie 2001:
Asociaþia Tinerii pentru dreptul la viaþã, filiala Bãlþi,
director de proiect: Inna BIRIUKOVA.
$ 6390
Asociaþia Obºteascã Împreunã sã salvãm viitorul, Fãleºti, director de proiect: Iurie OSOIANU
$ 3490
Centrul de Educaþie ºi Reabilitare Adolescentul, Orhei,
director de proiect: Tatiana SOROCOVICI
$ 4990
Centrul Naþional ªtiinþifico - Practic de Medicinã Preventivã, director de proiect: ªtefan GHEORGHIÞÃ
$ 9560
Centrul Naþional AntiHIV, director de proiect: Ruslan
DAVID
$ 5000
În cadrul programului au fost organizate:
Seminar - training Prevenirea HIV/SIDA printre utilizatorii de droguri, Poltava, Ucraina,
23 - 26 ianuarie 2000
Tatiana SOROCOVICI, Mihai IVANOV, Nicolae BORDENIUC, Andrei CORLÃTEANU, Valeriu POSTOLACHI, Inna

BIRIUKOVA, Ecaterina IOVU, Sabina FINCIUC, Iurie OSOIANU, Octavian ªTIRBU
$ 1087
Vizita experþilor pentru asistenþã tehnicã în cadrul proiectelor de Reducere a Noxelor, 21-23 februarie 2000
Andrei PROTOPOPOV
$ 225
Vizitã de studiu pentru dezvoltarea proiectului Prevenirea HIV/SIDA în penitenciare, Moghiliov, Belarus, 28 31 mai 2000
Larisa PENTILEI, Nicolae BODRUG, Alexei LEORDA
$ 600
Conferinþa Sãnãtate în penitenciare, Budapesta, Ungaria, 17- 22 mai 2000
Larisa PENTILEI, Dumitru LATÎCEVSCHI
$ 660
Training pentru proiectul de tratament de substituþie cu
methadon, Vilnius, Lituania, 18 - 21 iunie 2000
Gabriela IONAªCU, Ilie JECICOV, Liubov ANDREEVA
$ 1884
Vizitã de studiu în Iniþiative de Reducere a Noxelor în
Penitenciare, Oldenburg, Germania, 3 - 8 iulie 2000
Dumitru LATÎCEVSCHI, Alexei LEORDA
$ 1433
Training în Reducerea Noxelor, Moghiliov, Belarus, 30
iulie - 3 august 2000
Valeriu ONICI, Iurie OSOIANU, Ala SNIGUREAC, Eduard
NENESCU, Nicolae BODRUG, Mihai IVANOV, Tatiana SOROCOVICI, Ecaterina IOVU, Silvia STRATULAT
$ 2306
Sesiune de pregãtire ºi formare în Dezvoltarea Capacitãþilor Organizaþionale în proiectele de Reducere a Noxelor Budapesta, Ungaria, 24 - 28 octombrie 2000
Ruslan DAVID, Viorica SÎRBU, Inna BIRIUCOVA, Ala SNIGUREAC, Mihail IVANOV, Tatiana SOROCOVICI
$ 2510
Vizitã de evaluare a experþilor în cadrul Programului de
Reducere a Noxelor, 12-19 septembrie 2000
Alexandr BUSEL, Andrei PROTOPOPOV
$ 1155
Sesiune de pregãtire ºi formare Necesitãþile persoanelor
infectate cu HIV-SIDA , Varºovia, Polonia, 11 -13 decembrie 2000
Nicolae BODRUG, Dumitru LATÎCEVSCHI
$ 828
Cheltuieli de administrare a programului:

$2180

Total cheltuieli Progam Sãnãtate Publicã:

$583 335

Proiecte realizate în anul 2000:
Asistenþã tehnicã pentru magazinele agricole
ACAI - INFORM
Director de proiect: Iurie HURMUZACHI
În cadrul strategiei de dezvoltare a agrobusiness-ului în
Republica Moldova, Fundaþia Soros-Moldova ºi Citizens
Network for Foreign Affairs Inc.(cofinanþat de USAID), au
implementat proiectul Magazine agricole. ONG ACAIInform a contribuit la realizarea acestui proiect, oferind
consultanþã în business ºi asistenþã în dezvoltarea cooperativelor pentru magazinele create.
Conform acordului de colaborare între FSM ºi CNFA Inc.,
în localitãþile în care funcþioneazã magazine agricole (Rãciula, Peresecina, Nisporeni, Recea) au fost amenajate în
colaborare cu ºcolile din sat loturi demonstrative (4 -12
ari). Loturile se aflã în apropierea magazinului agricol.
Împreunã cu agronomul de la magazin se planificã activitatea pe lot, culturile plantate, substanþele chimice ºi
îngrãºãmintele necesare. În sala destinatã sesiunilor de
pregãtire ºi formare sînt organizate activitãþi de instruire
a elevilor.
Pentru a îmbunãtãþi calificarea personalului magazinelor
agricole (manageri, agronomi consultanþi, vînzãtori, asistenþi, contabili) ºi a beneficiarilor lor (fermieri privaþi ºi
alþi producãtori agricoli mici ºi mijlocii, unitãþile mici de
business rural) au fost realizare 4 seminare de o zi la nivel
republican pentru personalul magazinelor ºi 60 seminare
la nivel local (cîte 5 seminare în 12 localitãþi unde sînt
magazine agricole) pentru fermieri.
Instruirea a acoperit urmãtoarele domenii: cadrul legislativ privind protecþia plantelor, modalitãþile ºi cerinþele
faþã de transportare, pãstrare ºi comercializare a preparatelor chimice ºi biologice, metodele de utilizare a noilor
tipuri de substanþe chimice de combatere a bolilor ºi
dãunãtorilor culturilor agricole ºi securitatea muncii, utilizarea pachetelor de evidenþã a stocurilor ºi producþiei.
Total cheltuieli proiect:

$21 211.42

Materiale informative ºi de ºcolarizare pentru producãtorii agricoli întru susþinerea dezvoltãrii sectorului agrar
Federaþia Naþionalã Agro-Inform
Director de proiect: Aurelia BONDARI

Total cheltuieli proiect:

$15 000

Organizarea cooperativelor de întreprinzãtori ºi dezvoltarea activitãþilor în zona ruralã
Alianþa pentru Cooperare în Agriculturã
Director de proiect: Valentina CATANOI
Proiectul prevede crearea mecanismului de formare a
cooperativelor de întreprinzãtori ºi a schemei metodologice de dezvoltare a activitãþii de business în condiþiile
reale ale satului. Strategia de implementare include efectuarea studiilor preliminare a situaþiei satelor, activitate
promoþionalã, identificarea, selectarea ºi instruirea potenþialilor membri, evaluarea proiectelor investiþionale
propuse de fermieri, pregãtirea planurilor de afaceri de
cãtre membrii cooperativelor pentru cereri de credit.
ACA acordã asistenþã cooperativelor de întreprinzãtori la
toate aceste etape.
Total cheltuieli proiect:

$12 826

Dezvoltarea reþelei Asociaþiilor de Economii ºi Împrumut
în Republica Moldova în anul 2000
Alianþa de Microfinanþare din Moldova (AMM)
Director de proiect: Igor PÃDURE
Fundaþia Soros-Moldova a susþinut activitatea Alianþei
de Microfinanþare din Moldova (AMM) de prestare de
servicii (în instruire, dezvoltare instituþionalã, management) ºi asistenþã tehnicã, oferite asociaþiilor de economii ºi împrumut, cooperativelor, asociaþiilor de fermieri ºi altor organizaþii implicate în dezvoltarea businessului ºi sectorului financiar rural.
Activitatea AMM în 2000 a fost orientatã spre consolidarea AEIC prin întãrirea capacitãþilor de guvernare democraticã ºi management performant, diversificarea activitãþilor în zonele rurale, dezvoltarea capacitãþilor tehnice ºi instituþionale ale AMM.
Rezultatele activitãþii AMM în anul 2000:
 au fost create 38 de asociaþii de economii ºi împrumut;
 au fost create 5 cooperative de colectare a laptelui;
 au fost oferite servicii de consultanþã ºi instruire continuã la 150 de asociaþii de economii ºi împrumut;
 au fost elaborate manualele Organizarea, funcþionarea ºi
gestionarea AEIC, Contabilitate ºi gestiune financiarã, Controlul intern, broºura Organizarea ºi funcþionarea cooperativelor, pliantul Organizarea ºi desfãºurarea adunãrii generale.
Total cheltuieli proiect:

$ 179 238
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Programul îºi propune sã contribuie la dezvoltarea sectorului agrar din Moldova în perioada de postprivatizare.
Activitatea programului a fost orientatã spre susþinerea
iniþiativelor private de prestare de servicii în sectorul
agrar pentru afacerile mici ºi mijlocii. Un alt obiectiv al
programului este facilitarea accesului la informaþia de
specialitate ºi îmbunãtãþirea învãþãmîntului economic.

Proiectul îºi propune sã susþinã fermierii prin lãrgirea
spectrului de materiale informative ºi de ºcolarizare disponibile. Au fost elaborate ºi tipãrite o serie de broºuri ºi
postere, ce oferã informaþii necesare producãtorilor agricoli într-un limbaj adecvat ºi care au facilitat accesul unui
numãr mai mare de fermieri la aceste publicaþii, factor
esenþial pentru sporirea eficienþei activitãþii de producere în sectorul agrar.
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Program- pilot de creditare a cooperativelor din zona
ruralã
Alianþa de Microfinanþare din Moldova
Director de proiect: Igor PÃDURE
Programul prevede susþinerea directã a cooperativelor
de întreprinzãtori: susþinerea ºi
consolidarea cooperativelor existente, care activeazã sau
planificã sã activeze în domeniul procurãrii resurselor,
materiilor prime, consumabilelor sau al prestãrii serviciilor.
Programul se va desfãºura în anul 2001 ca o competiþie
deschisã de granturi. Criteriile de evaluare a cererilor
prezentate vor fi: designul, fezabilitatea ºi impactul economic al proiectului, contribuþia, capacitatea ºi angajamentul beneficiarului, precum ºi durabilitatea financiarã ºi organizaþionalã.
Buget:

$ 93 679

Studiu Distribuirea titlului de proprietate posesorilor de
terenuri agricole
Centrul de Investigaþii Strategice ºi Reforme (CISR)
Director de proiect: Anatol GUDÎM
Obiectivul proiectului a fost de a aprecia stadiul la care
se aflã distribuþia titlurilor de proprietate asupra pãmîntului proprietarilor acestora ºi identificarea problemelor aferente.
A fost realizat un studiu în întreaga þarã (500 de unitãþi
teritoriale unde se aflã întreprinderile implicate în Proiectul Naþional Pãmînt), prin intermediul interviurilor cu
autoritãþile locale ºi cu inginerii cadastrali responsabili
de distribuþia titlurilor de proprietate. Raportul final a
fost prezentat în formã de date procesate, grafice ºi
tabele care reflectã situaþia curentã.
Total cheltuieli proiect:

$ 5867

Centrele de Informaþii Economice ºi Business la Cahul ºi
Bãlþi
Biblioteca Cahul
Director de proiect Rodica DERMENJI
Biblioteca Bãlþi
Director de proiect: Zinaida DOLINÞÃ
Centrele sînt parte componentã a bibliotecilor Cahul ºi
Bãlþi ºi vor pune la dispoziþia celor interesaþi un fond de
literaturã economicã în regim de salã de lecturã, precum
ºi accesul la baza de date din strãinãtate. Misiunea Centrelor este de a oferi comunitãþii posibilitatea sã descopere resursele informaþionale din domeniul economic, contribuind la menþinerea ºi dezvoltarea reþelei informaþionale economice de care are nevoie sectorul public ºi privat.
Total cheltuieli program:

$ 40 000

Program de educaþie economicã ºi antreprenorialã
Asociaþia Obºteascã Junior Achievement
Director de proiect Adela SCUTARU

Programul are ca obiectiv principal cultivarea în mediul
învãþãmîntului preuniversitar a cunoºtinþelor de economie de piaþã ºi antreprenoriat.
Oferta educaþionalã a JA Moldova în 2000 s-a extins ºi
diversificat considerabil, cuprinzînd atît elevii de liceu
(clasele X-XII), cît ºi cei din gimnaziu (clasele VII-IX). Au
fost editate materiale didactice pentru programul Eu ºi
economia: rostul persistãrii în ºcoalã în limbile rusã ºi
românã, volum suficient pentru încadrarea a circa 3500
elevi. La acelaºi capitol au fost traduse si testate ca
proiect-pilot materialele programului de edificare a carierei pentru liceeni Conexiuni JA.
Impactul pe termen lung anticipat pentru programul Economia aplicatã o reprezintã nu doar cunoºtinþele temeinice despre economia de piaþã ºi antreprenoriat, oferite
elevilor ºi profesorilor, familiei ºi comunitãþii în întregime,
ci ºi crearea unor premise pentru edificarea unui parteneriat de duratã ºcoalã-comunitate de afaceri.
Total cheltuieli program:

$ 18 000

Participãri la seminare, conferinþe
Vizitã de studiu în Finlanda, Estonia ºi Letonia, 25 iunie-9
iulie 2000
Alianþa de Cooperare în Agriculturã
Director de proiect: Sergiu BOTEZATU
$ 4800
Scopul acestei vizite a fost studiul evoluþiei instituþiilor din
sectorul rural al acestor þãri, atît la nivel local, cît ºi la nivel
naþional (reþele de extensiune, organizaþii de fermieri, cadrul instituþional de integrare pe verticalã de la producãtori la exportatori, formarea ºi întreþinerea staþiilor de
prestare a serviciilor mecanizate, evoluþia altor unitãþi
necesare pentru dezvoltarea infrastructurii economice).
Dumitru COªULEÞ  Ministerul Agriculturii
Gheorghe BARBÃROªIE  Federaþia Fermierilor
Ion GANGURA  Corporaþia de Finanþare Ruralã
Igor GORAªOV, Sergiu BOTEZATU  UCIPA  ASSP
Conferinþã Serviciile de Extensiune în Europa Centralã
ºi de Est, 13-19 mai 2000, Eger, Ungaria
Conferinþa a inclus prelegeri importante în domeniul serviciilor de extensiune în sectorul rural, cît ºi excursii la
centre de extensiune la nivel naþional, regional ºi local.
Corneliu RUSNAC  MARS
Aurelia BONDARI  Agroinform
Gheorghe CAINAREAN  IMATA
Valeriu CEBOTARI  Ministerul Agriculturii
Efim LUPANCIUC  Proiectul de Finanþare Ruralã
Valentina CATANOI  MARS
Dumitru HOLBAN  Universitatea Agrarã
Gheorghe BARBÃROªIE  Federaþia Naþionalã a Fermierilor
$ 3816
Total cheltuieli program Reforme Economice: $ 443 595

ATELIERE ªI STAGII ÎN ARTE INTERPRETATIVE
Principalele domenii de activitate au rãmas: organizarea
de ateliere, studiouri, training-uri, workshop-uri în domeniile teatru, muzicã, dans, coregrafie cu invitarea experþilor, artiºtilor, profesorilor din strãinãtate.
La acest compartiment au fost aprobate urmãtoarele
proiecte:
Atelierul Mijloacele de exprimare în spectacolele de
pãpuºi mapet ,animat de Stanislav JELEZKIN, conducãtorul cursurilor de actorie de la Institutul teatral din
Ekaterinburg, conducãtorul artistic al cursului internaþional de regie-actorie la Institutul Teatral de Stat din
Iaroslavl, Chiºinãu, mai 2000, Victoria ANGHELOV, Asociaþia Alternativa nouã.
$2707
Atelierul De la masca neutrã la masca umanã cu participarea studenþilor de la specialitatea arta actorului de la
Universitatea de Stat a Artelor, animator Allain MOLLOT,
regizor, directorul teatrului La Jacquerie, profesor la
ºcoala internaþionalã de teatru Jacques Lecoq, Paris
(Franþa); Chiºinãu, 10 septembrie - 12 octombrie 2000,
Centrului de Arte Coliseum.
$2748
Proiectul Contemporaneitatea - Teatrul de pãpuºi - Copilul, 7 - 14 octombrie 2000, Chiºinãu, Teatrul Republican de Pãpuºi Licurici.
$5000
Fundaþia a mai susþinut în cadrul Programului participarea oamenilor de creaþie (profesioniºti, precum ºi studenþii de la instituþiile de învãþãmînt artistic) în reþelele
de stagii, programele educaþionale de peste hotare în
baza unor proiecte comune de colaborare în condiþii de
cofinanþare, ºi anume:
Studii postuniversitare la ªcoala Superioarã de Muzicã ºi
Teatru, compartimentul vioarã, Hamburg (Germania), aprilie 2000-aprilie 2002, Beatriz PAVLICENCO, violonistã în
ansamblul Violonistele Moldovei.
$2550

Proiectul de artã interpretativã Tinerii pianiºti ai Europei (Mladi pianisti Evrope), Ljubljana (Slovenia), 20 iunie
-15 iulie 2000, Alexandra MELEªCENCO, elevã în clasa a
X-a, liceul S. Rahmaninov.
$1241
Festivalul de Muzicã Texas Immanuel and Helen OLSHAN, Houston, Statele Unite ale Americii, 4 iunie - 1
iulie 2000, Diana CANGAª, studentã la Universitatea de
Stat a Artelor, Facultatea Instrumente cu coardã, vioarã,
anul V.
$1172
Stagiu în vederea obþinerii specialitãþii de regie teatru în
cadrul Academiei de perfecþionare a lucrãtorilor de artã,
culturã ºi turism, Moscova, 10 septembrie 2000 - 10
martie 2001, Victor CAZACENCO, actor la teatrul Dramatic Rus de Stat Cehov, maestru în arte.
$1534
Stagiu de meºter acordor de orgã la firma Reiger-Kloss,
Krnov (Cehia), iulie-august 2000, Nicolae ROMAªCO, meºter acordor la Sala cu Orgã din Chiºinãu.
$1700
Studii la Mannes College of Music-New School University, New York (SUA), anul universitar 2000 - 2001, Eugen
URSU, student în anul 3 la instituþia indicatã, absolvent
al ºcolii de muzicã E. Coca ºi al Liceului de muzicã
S. Rahmaninov.
$2540
Studii la Jan van Eyck Akademie, Maastricht (Olanda),
Catedra de Teorie, 1 septembrie 2000 - 1 ianuarie 2001,
Octavian EªANU.
$1109
Adiþional la activitãþile aprobate în anul 2000 a fost
desfãºurat un seminar, planificat în1999 ºi suplimentat
din bugetul anului curent, pentru artiºti ºi persoane din
domeniul managementului artistic în problemele elaborãrii ºi evaluãrii proiectelor. Animator: Boris STRECANSKY, consultant ºi manager de program la agenþia ETP din
Slovacia, 3-6 octombrie 2000, Chiºinãu.
$4691
Total cheltuieli în program:

$32 235
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Misiunea Fundaþiei Soros - Moldova în domeniul artã ºi
culturã este determinatã de necesitatea depãºirii unor
realitãþi care împiedicã transformarea societãþii moldoveneºti într-o societate civilã deschisã.
Obiective prioritare:
 sprijinirea continuitãþii procesului artistic novator;
 sprijinirea constituirii unor structuri nestatale de management ºi impresariat artistic;
 stimularea potenþialului creativ ºi a dezvoltãrii profesionale în domeniu.

Ciclu de seminare teoretico-practice în probleme de management, marketing ºi relaþii internaþionale în domeniul
culturii, Tbilisi (Georgia), 20-25 mai 2000, Sergiu BARCARI, responsabil pentru probleme de producþie, ºi Zinaida PLÃMÃDEALÃ, responsabilul pentru relaþii internaþionale (Teatrul Eugène Ionesco).
$1604
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GRANTURI DE CREAÞIE ÎN DOMENIUL ARTELOR
INTERPRETATIVE
Prin acest program Fundaþia Soros impulsioneazã dezvoltarea formelor moderne de expresie artisticã ºi a modalitãþilor originale de colaborare în teatru, muzicã, literaturã, artã plasticã ºi coregrafie, sprijinã experimentul,
producþiile artistice alternative etc., contribuind astfel la
definirea rolului artelor interpretative în societatea deschisã.
Programul a continuat prin susþinerea tinerilor regizori de
teatru ºi s-a desfãºurat în bazã de concurs în trei etape.
Au fost susþinute proiecte de montare a urmãtoarelor
spectacole:
Fãt-Frumos din Lacrimã dupã basmul lui M. Eminescu,
Teatrul de pãpuºi Licurici, martie-mai, regia Claudia
Leonte, director de proiect: Titus JUCOV.
$1553
Domniºoara Anastasia dupã piesa lui Gh. Zamfirescu,
Teatrul Naþional V. Alecsandri din Bãlþi, aprilie-august,
regie ºi director de proiect: Anatol RÃCILÃ.
$1500
Bigamul de Ray Cooney, Teatrul Eugène Ionesco, iunie-septembrie, regia Mihai ÞÃRNÃ.
$3500
Casa Bernardei Alba dupã piesa lui Federico Garcia
Lorca, Teatrul Naþional V. Alecsandri din Bãlþi, regizor
Dumitru GRICIUC, iunie-noiembrie, director de proiect:
Anatol RÃCILÃ.
$2500
Spectacol radiofonic În faþa prãvãliei bijutierului dupã
piesa lui Karol Voitîla, postul de radio Antena C, iulie decembrie, regia artisticã Vitalie ÞAPEª, director de proiect: Ion BUNDUCHI.
$1500
Monospectacolul Contrabasul dupã piesa lui Patric Zuskind, ianuarie - iunie 2001, regia Ilia ªAÞ, director de
proiect: Igor CARAS, Asociaþia Alternativa Nouã.
$2700
Spectacolul Frankie ºi Johnny sub clar de lunã de Terrence McNelly, Teatrul Satiricus, ianuarie - iunie 2001,
regia ºi diector de proiect: Nelly COZARU.
$3314
Spectacolul Oameni ºi ºoareci, dupã romanul lui John
Steinbeck, regizor ºi director de proiect Efim ELIÞA, Instituþia Teatralã Diligenþa.
$2781
Spectacolul Crima sîngeroasã din staþiunea violetelor de
Dumitru Crudu, regizor ºi director de proiect Mihai FUSU
$3500

Spectacolul Pe linie moartã, autor ºi regie Gheorghe
Urschi, Teatrul Satiricus, director de proiect: Alexandru
GRECU.
$2598
Total cheltuieli în program:

$26 695

CULTURAL LINK (PROGRAM REGIONAL)
Cultural Link este un program de o importanþã deosebitã
pentru artiºtii din Moldova, nevoiþi ani ºi ani sã activeze
într-o izolare aproape ermeticã. Pe aceastã cale ei îºi
demonstreazã propriile realizãri, vãd formule, stiluri, ºcoli
noi, discutã probleme comune. Programul stimuleazã ºi
dezvoltarea managementului artistic, se lanseazã idei, se
lucreazã la organizarea unor acþiuni artistice de amploare, se acumuleazã experienþã managerialã, organizatoricã.
Mecanismul de desfãºurare a programului presupune colaborarea întregii reþele Soros în realizarea proiectelor
aprobate.
Programul sprijinã evenimente culturale ºi artistice (festivaluri, expoziþii, spectacole de performances, workshopuri ºi master-class-uri) care presupun participarea ºi colaborarea artiºtilor din douã sau mai multe þãri din fostul
lagãr socialist.
Un alt obiectiv este consolidarea colaborãrilor în reþeaua
Fundaþiilor Soros ºi identificarea problemelor regionale
comune în domeniul artelor ºi culturii.
Astfel, în cadrul programului au fost gãzduite douã proiecte:
Festivalul-atelier de improvizaþie în dansul contemporan
Impuls spre dezvoltare, animator Benno VOORHAM,
pedagog, dansator ºi coreograf (Suedia), Chiºinãu, 19 29 mai, 2000, director de proiect Alexandra SOªNICOV,
organizator Asociaþia pentru dezvoltarea dansului contemporan din Moldova.
$8009
Sãrbãtoarea muzicii noi improvizate  festivitãþi muzicale, al cãror scop major a fost consolidarea muzicienilor
de diferite orientãri stilistice ºi de gen  jazz, muzicã
popularã moldoveneascã ºi muzicã contemporanã, Chiºinãu, 18-24 septembrie, director de proiect Victoria TCACENCO, organizator Asociaþia Muzicã nelimitatã.
$6629
Au fost finanþate proiecte de participare a
oamenilor de teatru, muzicieni, cineaºti, literaþi,
artiºti plastici etc. la manifestaþii internaþionale
(tip festivaluri, ateliere, conferinþe, seminare).
Festivalul Internaþional de teatru cu tematicã anticã Agonalia Bosforului, Kerci, Crimeea (Ucraina), 1-5 iulie, Tea-

Conferinþa Internaþionalã cu tema Cenzura în arte vizuale ºi mass-media, Parnu (Estonia), 10-12 august, beneficiar Irina GRABOVAN, directorul galeriei Art Aorta.
$589

Proiectul Bursele Fundaþiei SOROS în domeniul artelor
a continuat ºi în anul 2000 avînd drept obiectiv de bazã
stimularea activitãþii creatorilor de valori artistice autentice.

Atelierul de cinematografie The Summer of Zero, 12-20
august, Karosta (Letonia), beneficiar Oleg BREGA, absolvent al Academiei de Film din Bucureºti.
$594

Dintre cei 61 de participanþi la concurs (cîte 12 la compartimentele Teatru ºi Muzicã, 21 la compartimentul Litetarturã ºi 16 la capitolul Arte Plastice) au fost selectaþi
12 învingãtori  deþinãtori ai burselor Fundaþiei Soros în
domeniul artelor:

Expoziþia de artã contemporanã Comunicare. Experienþã de interacþiune, Astana (Kazahstan), 22-26 septembrie, beneficiari ªtefan RUSU, Mark VERLAN, Lucia MACARI, artiºti plastici.
$2254
Seminarul Internaþional Muzeu+Teatru, Sankt Petersburg (Rusia), 18-21 decembrie, beneficiari Ilia ªAÞ, Vladimir SUHOMLINOV, Iurii HARMELIN, oameni de teatru,
Livia GÎNCUL, ºef secþie Relaþii cu publicul, Muzeul Naþional de Istorie.
$1238
Total cheltuieli în program:

$20 394

PROGRAMUL REGIONAL DE POLITICI CULTURALE
Programul se desfãºoarã în formã de concurs organizat la
nivel regional, avînd drept scop promovarea schimbãrilor structurale în domeniul politicilor culturale  dezvoltarea ºi implementarea diferitelor modele de acþiuni
culturale, naþionale ºi internaþionale, de promovare a
descentralizãrii.
În cadrul programului din patru proiecte înaintate din
partea Moldovei au fost susþinute parþial doar douã:
Restructurarea ºi activitatea instituþiilor culturale din Republica Moldova, august 2000 - martie 2001, beneficiar
Asociaþia obºteascã Alternativa Nouã, director de proiect: Veaceslav REABCINSKI
$8019
Modelul conceptual de dezvoltare ºi ocrotire a culturii în
Republica Moldova în perioada transformãrilor socialpolitice ºi economice în societate, septembrie 2000, beneficiar: Ministerul Culturii din Republica Moldova, director de proiect: Eugen MARTIN
$2000
Total cheltuieli în program:

$10 019

Teatru
Nelly COZARU, actriþã
Mihai FUSU, regizor
Andrei MOªOI, actor

Muzicã
Ilona STEPAN, vocalistã
Vladimir ANDRIEª, violonist
Ilian GÂRNEÞ, violonist

Literaturã
Vasile VASILACHE, scriitor (prozã)
Emil GALAICU-PÃUN, scriitor (prozã)
Val BUTNARU, dramaturg

Arte Plastice
Irina FILIP, ceramistã
Violeta ZABULICA-DIORDIEV, grafician de carte
Mircea PUªCAª, sculptor
Cheltuieli de program:

$18 035

Fundaþia pentru ultima datã a acordat sprijin financiar
parþial pentru desfãºurarea ediþiei a VI-a a Concursului
Internaþional al Tinerilor Interpreþi E. Coca, 23-30 iunie
2000, director de proiect Verginia GOªCINA, vicedirector
la Liceul de Muzicã Ciprian Porumbescu.
$832
A fost acordatã asistenþã oamenilor de artã ºi culturã
pentru participãri la acþiuni culturale internaþionale.
Ediþia a IX-a a Concursului Internaþional de Muzicã (TIM),
compartimentul CANTO, Roma (Italia), 21 martie, beneficiar Natalia MARGINE, elevã la Liceul D. Alighieri
$750
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EUROPARTRAIN  ateliere, expoziþii, prezentãri de artã
contemporanã, Cracovia (Polonia), 21-26 septembrie, beneficiar Vladimir BULAT, critic de artã
$449

PARTICIPÃRI LA FESTIVALURI, CONCURSURI,
CONFERINÞE ªI SEMINARE INTERNAÞIONALE
Fundaþia a susþinut programe orientate spre sensibilizarea atenþiei publicului faþã de procesele artistice ºi culturale din Moldova prin desfãºurarea de concursuri, topuri, ample manifestaþii publice. Programul vizeazã doar
mediile artistice profesioniste ºi studenþii din instituþiile
de învãþãmînt artistic.

Fundaþia Soros-Moldova

trul Satiricus, director de proiect Alexandru GRECU,
director artistic al teatrului.
$632
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Prima Olimpiadã Mondialã a Muzicii Corale, Linz (Austria), 7-16 iulie, corul Credo al ansamblului de cîntece ºi
dansuri Hora Moldovei al Ministerului Afacerilor Interne,
director de proiect: Valentina BOLDURAT, dirijor coral
$1540
Concursul Internaþional al Tinerilor Interpreþi la instrumente de suflat, Lvov (Ucraina), 26 martie - 2 aprilie, grup
de 11 tineri muzicieni, director de proiect: Eugen VERBEÞCHI, profesor universitar
$1220

Proiectul internaþional Expresul Literaturii - 2000, 2
iunie - 17 iulie, beneficiari: Vitalie CIOBANU ºi Vasile
GÂRNEÞ, scriitori, directori la revista Contrafort
$1313
Concursul Internaþional al tinerilor violoniºti K. Lipinski
ºi H. Wieniaswski, Lublin (Polonia), 12-24 septembrie,
beneficiar: Ilian GÂRNEÞ, elev în clasa a XI-a la Liceul
Republican de Muzicã C. Porumbescu
$424

Al 3-lea Concurs Internaþional al tinerilor pianiºti Fr.
Chopin, Moscova (Rusia), 9-17 aprilie, beneficiar: Alekxandr KULIKOV, elev în cl. XI la Liceul S. Rahmaninov
$334

Proiect de colaborare ºi schimb de experienþã cu festivalul Est-Ouest din Die (Franþa), 8-22 septembrie, beneficiar: Petru VUTCÃRÃU, director artistic al teatrului E.
Ionesco
$466

Ediþia a VII-a a Concursului Internaþional de Muzicã Jeunesses Musicales, Bucureºti (România), 9-15 mai, beneficiari: Vitalie GAVRUC, elev în clasa a VI-a la Liceul Republican de Muzicã S. Rahmaninov, Toni RUDENCO,
elev la Liceul de Muzicã C. Porumbescu
$1158

Festivalul Mondial al teatrelor de marionete, CharlevilleMézières (Franta), 15-24 septembrie, beneficiari: Victoria
ªTEFANIUC ºi Dumitru ANGHELOV, actori la Teatrul Republican de pãpuºi Guguþã, membri ai Asociaþiei Obºteºti Demilun
$1039

Concursul Internaþional al contrabasiºtilor F. Gregora,
10-16 mai, Kromeriz (Republica Cehã), beneficiar: Mihai
ICHIM, student în anul II la Universitatea de Muzicã,
Bucureºti
$356

Festivalul Naþional de Teatru 2000, Bucureºti (România),
12-19 noiembrie, beneficiari: Maria DONI, actriþã la Teatrul Luceafãrul, Valentina TÃZLÃUANU, redactor-ºef la
revista Sud-Est, Irina NECHIT-POPA, ºef secþie culturã la
revista Literatura ºi Arta, Mihai FUSU, profesor la catedra
actorie a Universitãþii de Arte
$107

Primul Festival Internaþional al Orchestrelor de Acordeoniºti, Praga (Republica Cehã), 22-25 iunie, beneficiar:
Orchestra de acordeoniºti a ªcolii de muzicã pentru
copii nr.3 din Chiºinãu, director de proiect: Valentin TUHARI, directorul ºcolii
$1400
Ediþia a III-a a Festivalului Internaþional al teatrelor de
limbi turcice Tuganlic, Ufa (Baºkorkostan), 26 mai-3
iunie, beneficiar: Teatrul Naþional Gãgãuz din Comrat,
director de proiect: Valentina TERZINOVA, conducãtor
artistic al teatrului
$1500
Al 67-lea Congres Mondial al Clubului Internaþional PEN
pe tema Libertatea criticii. Critica libertãþii, Moscova,
Sankt Petersburg (Rusia), 22-28 mai, beneficiari: Vasile
VASILACHE, Serafim SACA, scriitori
$416
Festivalul Mondial de Teatru din Edinburgh (Scoþia, Regatul Unit), august, beneficiar: Teatrul Eugène Ionesco
$6820
Ediþia a 14-a a Festivalului International de Muzicã Universitarã (FIMU), Belfort (Franþa), 6-16 iunie, beneficiari:
formaþiile UNIVOX Vocal Band ºi BAROCCO
$2000

Seminar cu tema Descentralizarea: investirea în procesele culturale din regiune, Bistritsa (Bulgaria), 18-20 ianuarie 2001, beneficiar: Veaceslav REABCINSCHI, Asociaþia Alternativa Nouã
$690
Turneu de Crãciun, Germania, 24 decembrie 2000 - 8
ianuarie 2001, beneficiar: colectivul Operei Naþionale
(grup de 118 persoane  cor ºi orchestrã)
$3451
Total cheltuieli program:

$44 022

SUSÞINEREA ACTIVITÃÞII MUZEISTICE
Scopul programului este acoperirea vacuumului informaþional în care s-au pomenit centrele de culturã din Moldova, inclusiv muzeele, sprijinirea computerizãrii centrelor muzeistice, accesului la Internet, schimbului informaþional ºi contactelor cu structurile similare internaþionale
prin participarea muzeografilor la seminare de studiu ºi
stagii în problemele activitãþii muzeografice.
Au fost susþinute urmãtoarele proiecte:
Editarea catalogului expoziþiei de lucrãri restaurate, beneficiar: Muzeul Naþional de Arte Plastice
$4246

Participarea la seminarul ºtiinþific intitulat Restaurarea ºi
conservarea obiectelor din lemn, Brãila (România), 1620 octombrie, 2000, beneficiari: Ludmila VELIXAR, Lidia
ISTOMIN, Ana GOLDUR, Zinaida HOMLAC, muzeografi la
Muzeul din Cahul
$314
Participarea la reuniunea ºtiinþificã cu tema Prezenþe ale
minoritãþilor naþionale în colecþiile muzeale, Muzeul Satului (Bucureºti), 9-14 octombrie, 2000, beneficiari: Veronica BODRUG, Tatiana TIHMANOVSCHI, Muzeul Naþional de Etnografie ºi Istorie Naturalã
$207
Total cheltuieli în program:

$18 408

În scopul dezvoltãrii spiritului critic în artã, Fundaþia a
desfãºurat Programul de editare de carte criticã ºi promoþionalã, în conformitate cu principiile generale de
activitate ale Fundaþiei în domeniul editorial:
Monografia Arta plasticã modernã în Basarabia. 1870-1940,
autor: Tudor STÃVILÃ, cercetãtor în studiul artelor, director al Institutului de istorie ºi teorie a artei al Academiei
de ªtiinþe, Editura ªtiinþa
$3452
Traducerea ºi editarea cãrþii lui E. COªERIU Lecciones de
linguistica general, Editura Arc
$4000
Albumul Mãnãstiri din Basarabia, autor: Pavel BALAN, Editura Arc
$9931
În cadrul programului a fost susþinut financiar proiectul
Pe urmele lui Mihail Sadoveanu: repere istorice ºi actualitate, august-octombrie, director de proiect: Nicolae
POPA, redactor-ºef al revistei Basarabia.
$600
Total cheltuieli în program:

$24 614

REVISTE DE CULTURÃ ªI PROIECTE EDITORIALE
La ediþia din anul 2000 a programului de debut literar
Prima verba, care are drept scop lansarea numelor noi
în literaturã, au participat 24 tineri autori dintre care au
fost sprijiniþi financiar, prin acoperirea cheltuielilor de
editare a manuscriselor depuse, urmãtorii doi învingãtori:

SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA
ÎNVÃÞÃMÎNTULUI ARTISTIC
Ideea programului a fost de a sprijini, în bazã de concurs,
elaborarea ºi producerea de materiale didactice de forme diferite pentru învãþãmîntul artistic  tipãrituri, materiale audio ºi video, publicaþii electronice.

Tamara CARAUª. Tzara mea. Publicisticã
Andrei UNGUREANU. Insomnie de peºte. Poezii
A fost susþinutã editarea cãrþii lui Dãnuþ POSTOLACHE.
Hidronauþii. Poveste fantasticã
$4334

Astfel, au fost editate:

Ca ºi în anii precedenþi Fundaþia a acordat sprijin financiar pentru editarea pieselor învingãtoare în ediþia din
anul curent a Concursului Naþional de Dramaturgie Cîntãreaþa chealã, care are drept scop impulsionarea dezvoltãrii genului dramatic în Moldova ºi sporirea interesului teatrelor ºi regizorilor moldoveni ºi strãini pentru
piesa naþionalã.
Piesele învingãtoare, care urmeazã sã fie editate sînt
urmãtoarele:
Crima sîngeroasã din staþiunea violetelor, Dumitru CRUDU
Realitatea violetã, Nicolae NEGRU
Proiectul unei tragedii, Irina NECHIT

un set de 15 programe de studiu la disciplinele muzicale
în instituþiile de învãþãmînt artistic, beneficiar al proiectului: Uniunea Muzicienilor
$1250
manualele Abecedarul muzicii ºi solfegiu pentru clasele
V-VI ºi VII-VIII, autor: L. ÞURCANU, coautori: E. DÃNILÃ ºi
A. ÞURCANU, director de proiect Ecaterina DÃNILÃ, profesoarã la Colegiul de Muzicã ªtefan Neaga, Editura
ARC
$5924
Fundaþia a continuat activitatea de sprijinire a creãrii ºi
completãrii bibliotecilor de artã, a videotecilor, audiotecilor, axate pe producþiile artistice de performanþã,
necesare atît în învãþãmîntul cultural-artistic, cît ºi pentru profesioniºtii în domeniu.
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Desfãºurarea conferinþei cu tema Programul de susþinere a activitãþii muzeale  posibilitãþi de realizare în
provincie, în incinta Fundaþiei Soros, 22 iunie, 2000,
Tatiana TIHMANOVSCHI, membru al Asociaþiei Museografilor din Moldova Museion
$605

Cvartet pentru o voce ºi toate cuvintele, Nicolae LEAHU, Maria
ªLEAHTIÞCHI
$1980

Fundaþia Soros-Moldova

Organizarea unor expoziþii itinerante consacrate aniversãrii a 150 de ani de la naºterea lui M. Eminescu în
muzeele din centrele judeþene Bãlþi, Orhei ºi Cahul, 10
septembrie-10 octombrie, 2000, beneficiar Ana GRIÞCO,
membru al Asociaþiei cultural-ºtiinþifice Museion
$2710
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În acest context a fost aprobat proiectul de modernizare
a fondului muzical al Universitãþii de Stat a Artelor ºi
crearea unei baze tehnice performante, director de proiect: Mihail AFANASIEV, lector superior, beneficiar: Universitatea de Stat a Artelor
$11 730
Total cheltuieli în Programul Artã ºi Culturã:

$195 650

ARTE PLASTICE
Programul Arte Plastice activeazã întru susþinerea evenimentelor locale în domeniu ºi întru stimularea schimbului regional ºi internaþional de expoziþii, prin sporirea
fluxului informaþional contribuind la dezamorsarea situaþiei existente.
Direcþiile prioritare ale programului sînt axate pe susþinerea:
 evenimentelor culturale;
 instruirii profesionale;
 schimbului informaþional;
 învãþãmîntului.
EXPOZITII ªI PROIECTE DE EDITARE
DE CATALOAGE
În conformitate cu condiþiile programului, proiectele de
expoziþii personale ºi editare de cataloage/ albume au
fost examinate în bazã de concurs. Au fost aprobate
urmãtoarele proiecte:

Cataloage/Albume:
Album de creaþie al pictorului Andrei NEGURA: picturã,
colaj, tehnicã mixtã, goblen, 1975-2000
$4770
Catalog de totalizare a activitãþii de creaþie a pictorului grafician Roman CUÞIUBA
$6940
Catalog de picturã Timp comprimat al pictorului Mihai
ÞÃRUª
$6000

Expoziþii
Expoziþie personalã Ritmuri în violet, Ilie COJOCARU,
artist plastic, proiectul se va desfãºura în anul 2001
$1060
Expoziþie personalã de picturã de avangardã, 21 septembrie - 4 octombrie, Oleg GHERASIMENCO, artist
plastic
$2041

Expoziþie personalã de picturã din ciclul Facerea lumii,
Eugen LISCHIN, artist plastic
$1492
Expoziþie personalã de picturã conþinînd lucrãri din ciclul
Ïðåäâêóøåíèå, Nadejda PRONINA, artist plastic
$1620
Expoziþie jubiliarã, Valentina RUSU-CIOBANU, , 2 noiembrie 2000
$400
Expoziþie comemorativã de picturã ºi fotografie AnnoTimpuri  Andrei Sârbu (1950-2000), 6 decembrie, director de proiect Octavian RUSU, firma Colograf
$2175
Expoziþie de fotografie-gigant Naºterea artei în Europa,
12 septembrie - 30 octombrie, Muzeul Naþional de Istorie, director de proiect: Angela SOLTAN, reprezentant al
Uniunii Latine în Republica Moldova
$3000
ATELIERE ªI SEMINARE
În cadrul programului a fost susþinutã financiar organizarea la Facultatea de Arte Plastice a Universitãþii Ion
Creangã din Chiºinãu a unui atelier în domeniul artelor
plastice Tradiþii ºi noi tehnologii (sinteze). Director de
proiect: Tudor MACARI, lector superior la Facultatea de
Arte Plastice
$1730
În scopul stimulãrii iniþiativelor de colaborare culturalã ºi
artisticã internaþionalã prin intermediul organizãrii schimburilor regionale de expoziþii a fost susþinutã financiar
desfãºurarea la Chiºinãu în luna octombrie a expoziþiei
de textile a plasticienilor polonezi Textil polonez în Moldova. Au fost expuse lucrãrile artiºtilor plastici Ewa Maria PORADOWSKA-WERSZLER, Vlodzimierz CYGAN, Ewa
ROSIEK-BUSZKO, Malgorzata ANTOSZEWSKA, Adriana
BLASZCZYK. Director de proiect Alexandru DROBAHA,
plastician, membru al Asociaþiei ATEX, membru al UAP
$1586
Seminar pentru oamenii de artã ºi cultura cu tema Experienþa curatorialã, animator Jan de LANGE, 6-8 septembrie, Chiºinãu. Proiectul a fost desfãºurat cu concursul Centrului de Artã Contemporanã, Chiºinãu KSA:K.
$2329
BURSE PENTRU PARTICIPÃRI LA SIMPOZIOANE,
ATELIERE, CONFERINÞE
În anul 2000 au fost susþinute proiecte de participare a
artiºtilor plastici ºi a oamenilor de culturã din Moldova la
evenimente culturale internaþionale, ºi anume:

Bienala Internaþionalã Marina-art 2000, Odessa (Ucraina), 5 - 9 iulie, Iurie SALCO, artist plastic, colaborator la
Fondul artelor plastice din Tiraspol
$200

Pentru realizarea obiectivelor, instituþia a desfãºurat urmãtoarele activitãþi:

Al XXVII-lea Simpozion Internaþional Weaving Workshops
 Kowary 2000, Karpacz Corny (Polonia), 14-29 octombrie, Alexandru DROBAHA, artist plastic
$430
Festivalul Internaþional al televiziunilor locale Golden
Beggar, Kosice (Slovacia), 11 - 14 octombrie, Ludmila
BARBA, redactor-ºef, compania NIT, Aneta GROSU, GP
Flux
$909
În domeniul suportului iniþiativelor educaþionale care oferã posibilitatea unor investiþii în învãþãmîntul de specialitate cu rezultate palpabile a fost acordat un grant Cezarei COLESNIC pentru studii la ªcoala Regionalã de Arte
din Besançon (Franþa) în perioada septembrie 2000 iunie 2001.
$ 1535
În cadrul programului Fundaþia a susþinut un proiect prin
care un grup de 130 persoane (oameni de artã din republicã) au avut posibilitatea sã participe la expoziþia personalã a artistului plastic Andy Warhol (SUA), desfãºuratã
la Kiev (Ucraina) în perioada 3-5 iunie 2000.
$1415
Cheltuieli administrative
Total cheltuieli program Arte Plastice:

$769
$40 754

CENTRUL PENTRU ARTÃ CONTEMPORANÃ,
CHIªINÃU [KSA:K]
Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu promoveazã acþiuni culturale novatorii.
Obiectivele instituþiei sînt:
 promovarea discursului artistic contemporan la nivel
tehnic, vizual ºi verbal;
 medierea relaþiei dintre public ºi artiºti;
 crearea ºi promovarea unui model managerial alternativ de organizare în domeniul culturii;
 stimularea cererii de creaþie culturalã prin activitãþi de
formare a publicului;
 informarea comunitãþii artistice asupra proceselor
contemporane ale culturii pe plan internaþional;

EXPOZIÞII
KINOVARI-imitatzia, 5-15 iunie, Casa Hertza (Muzeul
Naþional de Artã Plasticã), Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu KSA:K
Prima expoziþie din cadrul proiectului KINOVARI-imitatzia a fost o contribuþie pentru recuperarea deficitului
informaþional (arta sec. XX) prin intermediul unui proiect
artistic, ideea cãruia a constat în copierea sau imitarea lucrãrilor de artã, executate de artiºti ai acestui
secol. Copiile/ imitaþiile/ relatãrile au fost însoþite de un
text, o explicaþie despre motivele care l-au fãcut pe
participant sã aleagã anume aceastã lucrare ºi despre
procesul de creaþie. Prin informaþia textualizatã despre
artiºti expoziþia a avut ºi un caracter narativ, familiarizînd
publicul cu creaþia artiºtilor tineri ºi cu personalitãþile în
domeniul respectiv .
În expoziþie au participat artiºti din Republica Moldova,
Ucraina ºi SUA.
În cadrul proiectului se planificã organizarea unor expoziþii noi.
Lista participanþilor:
Aleksander ALESENKOV ( Moldova)
Elena MELNIC (Moldova)
Veaceslav DRUÞÃ (Moldova)
Lilia DRAGNEV (Moldova)
Lucia MACARI (Moldova)
Bradley ADAMS (SUA)
Vasile RAÞÃ (Moldova)
Igor ªCERBINA (Moldova)
Ion TCACI (Moldova)
Mark VERLAN (Moldova)
Dmitry DULFAN Hirstcamera (Ucraina)
Aleksandr PETRELLI (Ucraina)
Isidor ZILBERSTEIN (Ucraina)
Gleb KATCHUK (Ucraina)
Thomas GEORGE (USA)
 Somebody Left the Door Open , 22 iunie-31 august, Muzeul Het Domein, Sittard, Olanda
Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu
Proiect lansat de Academia Jan van Eyck din Maastricht
ºi Muzeul Het Domein din oraºul Sittard, Olanda, în
colaborare cu Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu.
Expoziþia a urmãrit scopul de a prezenta trei instituþii
care activeazã în diferite circumstanþe istorice, geogra-

71
RAPORT ANUAL 2000

 susþinerea ºi promovarea diversitãþii sub aspect cultural, artistic ºi general-uman;
 recuperarea ºi integrarea în circuitul cultural al experienþei grupurilor marginale ºi a celor dezavantajate.

Fundaþia Soros-Moldova

Expoziþia World of the Art, Celija, Ljubliana (Slovenia),
10-13 mai, Olga ROªCA, profesor de arte plastice la
ªcoala de Arte A. Stîrcea
$353
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fice ºi culturale. Evenimentul s-a desfãºurat în localul
Muzeului Het Domein, Sittard, Olanda. La expoziþie au
fost invitaþi sã participe artiºti din Germania, Croaþia,
Belgia, SUA, Moldova, Rusia, Olanda, Austria, Israel.
La deschidere a fost lansat primul volum al publicaþiei, în
care a fost prezentatã activitatea Centrului pentru Artã
Contemporanã, Chiºinãu ºi a Academiei Jan van Eyck din
Maastricht.
Proiect cofinanþat de:
Academia Jan van Eyck din Maastricht, Olanda
Muzeul Het Domein, Sittard, Olanda
Mondrian Foundation, Olanda
Participanþi din Republica Moldova:
Vladimir BULAT
Lucia MACARI
Lilia DRAGNEV
Vasile RAÞÃ
Mark VERLAN
Semne identitare (Semnul Moldovenesc ºi Fabrica
de memorie) 13-20 octombrie
Muzeul Oraºului Chiºinãu Turnul de apã, Muzeul Literaturii Române (Uniunea Scriitorilor din Moldova), Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu KSA:K
În acest proiect a fost prezentatã o conlucrare a artiºtilor
din România, Rusia ºi Moldova
Tematica  problema identificãrii spaþiului dintre Nistru
ºi Prut.
Astfel, la eveniment au participat atît gazdele, cît ºi
musafirii (România, Rusia), ceea ce a creat un fel de
tensiune ideologicã privind abordarea totalitãþii de
semne ºi mituri vãzute cu ochii proprii ºi cu ochi strãini.
În momentul de faþã se lucreazã la realizarea catalogului
evenimentului.
Participanþi:
Nicolae BACIU/ Ciprian MUREªAN (România)
Ekaterina BUROVA (Rusia)
Gor CHAHAL (Rusia)
Aleksei KUZNEÞOV (Rusia)
Ignat DANILIÞEV (Rusia)
Alexandru DJEMELINSKY ( Moldova)
Lilia DRAGNEV/ Lucia MACARI ( Moldova)
Veaceslav DRUÞÃ (Moldova)
Andrei FILIPPOV (Rusia)
Daniil FILIPPOV (Rusia)
Vasili FLORENSKI (Rusia)
Ioan GODEANU (România)
Iuri LEIDERMAN (Rusia)
Igori MAKAREVICI (Rusia)
Boris MATROSOV (Rusia)
Andrei MONASTÎRSKI (Rusia)
Petru NEGURÃ ( Moldova)
Dan PANAITESCU (România)
Tatiana PAPUC ( Moldova)

Aleksandr PETRELLI (Rusia)
Oleg PETRENKO (Rusia)
Dragoº POPA ( Moldova)
Rostopasca Group (România)
ªtefan RUSU ( Moldova)
Cristian SÂRBU ( Moldova)
Igor ªCERBINA (Moldova)
Liudmila SKRIPKINA (Rusia)
Doina STICI ( Moldova)
Mark VERLAN ( Moldova)
Leonid VOIÞEHOV (Rusia)
Iana VULPE ( Moldova)
Isidor ZILBERSTEIN (Rusia)
Konstantin ZVEZDOCIOTOV (Rusia)
Eveniment cofinanþat de:
Primãria municipiului Chiºinãu
Asociaþia de Artã Alternativã ARTWATT
Centrul Naþional de Artã Contemporanã, Moscova
DE APARTAMENT (EXPOZIÞII DE AUTOR)
Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu KSA:K
Proiectul include un ºir de expoziþii personale, organizate
ºi dirijate de autori. Expoziþiile au fost concepute ca
iniþiative ale artiºtilor de a invita publicul la ei acasã (sau
la atelier) pentru a-ºi prezenta creaþia.
 Dragonul mistic, 5 februarie, Clubul Black Elephant,
Serge POPOVSCHI
Expoziþia s-a desfãºurat în localul clubului Black Elephant, care, între timp, a devenit pentru autor a doua
casã. La expoziþia/ acþiunea Dragonul mistic s-a desfãºurat un spectacol de pãpuºi, complementat de proiecþii video. Evenimentul a avut un caracter de un happening improvizat.
 Cravata  barometru al dispoziþiei bãrbatului, 31
martie, bd. Dacia nr. 9, ap.117, Iurie MAHOVICI
Expoziþia s-a produs în apartamentul autorului. Artistul a
prezentat publicului o expoziþie de cravate, inclusiv propria colecþie.
 Mifoga, expoziþie de apartament, 2 mai, secþia de
Artã a Bibliotecii Naþionale din Moldova, Vic BRUMÃ
(Vlad STRATECIUC), Centrul pentru Artã Contemporanã,
Chiºinãu KSA:K.
Mifoga  o expoziþie de tablouri, susþinutã de muzicãlife ºi poezie.
 Ultima dragoste a lui Malevich, 24 august, Porþile
Oraºului, str. Dacia nr. 51, Igor ªCERBINA
Evenimentul a avut loc în atelierul artistului care se aflã
pe acoperiºul unei case de locuit cu 24 etaje (Porþile

 Arte Vizuale, 30 noiembrie-2 decembrie, Liceul de
Arte Plastice Igor Vieru (actualmente Liceului muzical
S. Rahmaninov), Iurie CEBOTARI
Evenimentul s-a desfãºurat în incinta fostului Liceu de
Arte Plastice Igor Vieru (actualmente Liceului muzical
S. Rahmaninov), pe care autorul l-a absolvit acum 15
ani. Accentul a fost pus nu atît pe valoarea artisticã a
lucrãrilor, cît pe evoluþia creativã, ca fenomen, subliniind
integrarea artistului în timp, influenþa perturbaþiilor sociale asupra artistului ºi tendinþa acestuia de a reflecta
realitatea.
TABERE
Tabãra de Creaþie CarbonART 2000, 25 august-3 sep
tembrie, Reºedinþa pentru artiºti SatElit, Satul Hîrtopul
Mare, Moldova, Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu KSA:K
În cadrul ediþiilor precedente ale taberelor de creaþie,
artiºtii din Moldova, precum ºi cei invitaþi din strãinãtate,
au elaborat lucrãri utilizînd cele mai variate forme de
expresie. Participanþii au reflectat asupra relaþiei eterne
dintre artist ºi mediu, în cazul dat natura, apelînd la cele
mai diverse tehnologii precum video, fotografia, calculatorul.
Anul acesta CarbonArt-ul s-a desfãºurat într-un spaþiu
diferit de cel obiºnuit  localul unei gospodãrii þãrãneºti
cu toate atributele tradiþionale, o tentã mai deosebitã de
anii precedenþi, fiindu-i atribuit ºi un aspect folcloric.
Au fost realizate lucrãri din domeniul lend-art-ului, instalaþii, performance, environment  creînd o corelaþie
interactivã între spaþiu ºi lucrare.
Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu [ksa:k] a
organizat acest eveniment în colaborare cu Asociaþia de
Creaþie SatElit. În postura de colaborator Asociaþia a
coordonat evenimentul asumîndu-ºi în mare parte organizarea în incinta viitoarei reºedinþe artistice.
Prin urmare, a fost realizat primul pas pentru instituirea
în Republica Moldova a unei reºedinþe pentru artiºti. De
asemenea, o importanþã majorã a avut faptul cã la aceastã
tabãrã au participat mai mulþi artiºti tineri ºi studenþi de
la Academia de Arte.
Participanþi:
Elena CUªNIR (Moldova)
Maria CUªNIR (Moldova)

ACÞIUNI
Pax Danubiana, 23 septembrie, Giurgiuleºti, Moldova.
Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu KSA:K
Noul Mileniu  Proiect al pãcii  Scrisori îmbuteliate
Patronat de: Dna Ursula SCHLEICHER, vicepreºedintã a
Parlamentului European, dna Emilia MULLER, membrã a
Parlamentului European, cu susþinerea municipalitãþii Regensburg.
În cadrul unei acþiuni comune artiºti din toate þãrile
stabilite de-a lungul cursului Dunãrii ºi-au încredinþat
contribuþia artisticã pentru proiectul pãcii Pax Danubiana; mesajul fiecãrui artist a fost sigilat în cîte o sticlã
special confecþionatã pentru acest eveniment. Scopul
acþiunii a fost de a întruni artiºtii pentru a iniþia ºi cultiva
un schimb permanent ºi activ de idei ºi gînduri dincolo
de timp ºi hotare. Artiºtilor participanþi le-a fost oferitã
posibilitatea de a-ºi expune cîte o lucrare ºi CV-ul în siteul Pax Danubiana.
Evenimentul ºi toate activitãþile incluse vor fi documentate ºi prezentate la un simpozion cu genericul DonauKonferenz. Proiectul integral ºi cartea Riverbook vor fi
prezentate la Forum Wasserwelten al Institutului Goethe, în cadrul EXPO 2000, Hanovra în septembrie 2001.
Proiect finanþat de organizaþia KunstKnoten, Regensburg
ºi Primãria municipiului Chiºinãu
Maraton Video 2000, 17-18 noiembrie, Cinematograful
Odeon, Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu
KSA:K
(Noapte de proiecþii din domeniul artei video ºi filmului
experimental)
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De asemenea, prin aceastã expoziþie autorul a continuat
investigaþiile în tematica imitãrii/ copierii lucrãrilor sec. XX,
exploratã în proiectul KSA:K-ului Kinovari (imitatzia).

Vladimir ªIMANSKII ( Moldova)
Angela ENACHE (Moldova)
Pavel BRAILÃ (Moldova)
Dimitri DULFAN (Ucraina)
Aleksandr PETRELLI (Ucraina)
Serghei KLEIN (Ucraina)
Demid POKLALCIUK (Ucraina)
Anton MARKOV (Ucraina)
Augustin MATCOVSCHI ( Moldova)
Vladimir MUNTEANU (Moldova)
Petru NEGURÃ (Moldova)
Rodica PLÃMÃDEALÃ (Moldova)
Dragoº POPA ( Moldova)
Gheorghe POPESCU
Dumitru MUSTEAÞÃ (Moldova)
Igor ªCERBINA (Moldova)
Cristian SÂRBU ( Moldova)
Vladimir US (Moldova)
Mark VERLAN (Moldova)
Leonid VOIÞEHOV (Ucraina)
Alexandru ZAICHIN (Moldova)

Fundaþia Soros-Moldova

oraºului). Expoziþia a reprezentat ultima etapã dintr-un
proiect mai recent al autorului, în acelaºi timp constituind o finalizare ºi o recapitulare a creaþiei sale.
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Maratonul video din acest an a avut cîteva repere importante: o prezentare a recentei recolte video daneze, oferitã de Danish Video Art Data Bank; producþia contemporanã a unor importante centre universitare în domeniul
artelor (Beaux-Arts) din Franþa: Valence, Paris ºi Lyon, însoþite de prezentãri ale lui Dominique Chesquière GUILLON
ºi Franck CHASTANIER, artiºti ºi profesioniºti media; un
program de artã video din Bulgaria; un grupaj de material
video olandez, sloven, britanic º.a. selecþie  Ron SLUIK
(Olanda); retrospectiva festivalurilor media DreamCatcher (Kiev, Ukraina)  prezentare Nadya PRIGODICH ºi
Medi@terra (Atena, Grecia)  prezentare Manthos
Santorineos; medalion al producþiei video autohtone.
Proiect cofinanþat de:
Cinematograful Odeon
Alianþa Francezã din Moldova
Capodopere de film pentru copii, Galeria Umbria, Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu KSA:K.
Demonstrarea unui program de filme pentru copii. Evenimentul s-a petrecut în 1999. Suma restantã a fost
folositã în anul 2000 pentru procurare de casete video ºi
echipament pentru dotarea mesei de montaj a Centrului,
fapt ce va permite pe viitor pregãtirea acestui gen de
program la un nivel mai profesionist.
ATELIERE
Atelier de sculpturã Dominique GHESQUÈRE GUILLON
(Franþa), 21-23 noiembrie, sediul Centrului CONTACT,
Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu KSA:K

Cluburi pentru artiºti, sediul KSA:K, Centrul pentru Artã
Contemporanã, Chiºinãu KSA:K
Întruniri ale artiºtilor în cadrul cãrora au avut loc: prezentãri de site-uri noi, expoziþii recente din Muzeul Virtual, reportaje ºi prezentãri video de la diverse evenimente locale ºi internaþionale.
Biblioteca KSA:K, Centrul pentru Artã Contemporanã,
Chiºinãu KSA:K
în incinta localului Centrului a fost creatã o bibliotecã ºi
o videotecã în tematica arta secolului XX. Fiecare doritor
beneficiazã de serviciile Centrului, creîndu-ºi o fiºã personalã, care este pusã la evidenþã.
În cadrul acestui proiect a fost completat fondul de carte
al bibliotecii Centrului.
Abonare la reviste/ periodice, Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu KSA:K
Centrul pentru Artã a abonat pentru anul 2001 urmãtoarele reviste:
Art in America, Artext, Artforum International, Camera Austria,
Flash Art  Ediþie Internaþionalã, Leonardo Music Journal 
inclusiv CD, NU  The Nordic Art Revew, Parkett,
Sculpture  Washington
Buletin ArtHoc, Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu KSA:K

Proiect cofinanþat de Alianþa Francezã din Moldova

Buletinul apare într-un format nou ºi cu o echipã redacþionalã nouã. A fost parþial schimbat conceptul de bazã
al buletinului, care se reducea la documentarea evenimentelor organizate de KSA:K  avize, interviuri cu artiºti ºi critici, participanþi nemijlociþi în aceleaºi manifestãri. Au fost incluse compartimente în care artiºtii au
posibilitatea de a-ºi publica scrierile, proiecte personale,
lucrãri noi.
Au fost editate 3 numere ale buletinului.

Atelier video Final Cut Franck CHASTANIER (Franþa),
25-29 noiembrie, sediul KSA:K, Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu KSA:K

CATALOAGE
Editare catalog RUGINA, Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu KSA:K

Atelierul a fost organizat în cadrul proiectului Maraton
Video 2000
Participanþilor le-a fost propus sa execute sculpturi cu
utilizarea materialelor netradiþionale (ciocolatã, gumã de
mestecat, sãpun, scotch ).

Atelierul a fost organizat în cadrul proiectului Maraton
Video 2000
Atelierul a constat dintr-o demonstrare a opþiunii final
cut, editarea ºi alcãtuirea soft-urilor noi la Macintosh.
Participanþilor le-a fost propus sã execute fiecare cîte un
film scurt (30 sec.-2 min.)  rezultatul unor filmãri foarte
simple din mediul înconjurãtor, inclusiv folosirea imaginilor deja existente (fotografii, fragmente din filme ºi
emisiuni, reproduceri din cãrþi). Prin urmare, au fost realizate trei filme de scurtã duratã.
Proiect cofinanþat de Alianþa Francezã din Moldova

GRANTURI
Uniunea Culturii Latine, Grant pentru Expoziþia Naºterea artei în Europa, 12-30 septembrie,
Muzeul Naþional de Istorie
Alla RUSU, Catalog de autor
Vladislav HÎNCU, Curs de limbã englezã
GRANTURI PENTRU CÃLÃTORII
Grant pentru 20 artiºti plastici pentru vizionarea expoziþiei The Corridor of Two Banalilies de Joseph KOSUTH
ºi Ilia KABAKOV, Kiev.

Continuarea lucrului asupra completãrii colecþiei virtuale
a Muzeului. Au fost lansate în reþeaua Internet proiecte
noi, plasate în colecþia permanentã lucrãri executate
recent, a fost lãrgitã baza informaþionalã etc. Muzeul
executã dubla funcþie de a pregãti crearea secþiei de Artã
Contemporanã a Muzeului de Arte Plastice ºi de prezentare a acesteia publicului internaþional. A fost reînnoit site-ul Centrului.
Încã o direcþie de activitate este crearea unor portofolii
electronice, ce vor permite artiºtilor sã-ºi lãrgeascã contactele internaþionale de o manierã eficientã.
Centrul a obþinut un grant suplimentar de la Fundaþia
Soros -Moldova pentru procurare de echipament
Total cheltuieli Centrul pentru
Arta Contemporanã KSA:K:

$64 676.12

Sume reportate pentru 2001:

$24 195.31

CENTRUL INDEPENDENT DE JURNALISM
Centrul Independent de Jurnalism (CIJ) este o organizaþie
nonguvernamentalã (ONG), care oferã asistenþã pentru
jurnaliºti ºi instituþiile mass-media din RM. CIJ îºi vede
misiunea în a sprijini jurnalismul profesionist ºi îºi propune sã contribuie la afirmarea unei prese de calitate,
independente ºi obiective.
În februarie 2000 CIJ a devenit membru al reþelei de
profesionalizare mass-media din sud-estul Europei (South
East European Network for Professionalisation of the
Media).
În activitãþile sale, CIJ tinde sã valorifice experienþa instituþiilor similare din alte þãri, sã atragã susþinerea ºi colaborarea organizaþiilor mass-media, a instituþiilor democratice locale, naþionale ºi internaþionale. În 2000 CIJ a
administrat mai mult de 20 de proiecte.
PROIECTE DE INSTRUIRE
Atelier TV pentru jurnaliºtii începãtori Scrierea ºi imaginea în televiziune
20 - 25 martie
Organizatori: Centrul Independent de Jurnalism, Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii (USM), École
Supérieure de Journalisme de Lille (Franþa)

Atelierul Jurnalismul TV se înscrie în programul de continuare a colaborãrii Centrului Independent de Jurnalism
cu Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii
(USM), École Supérieure de Journalisme de Lille (Franþa) ,
Fundaþia Soros- Moldova ºi Serviciul de Cooperare ºi
Acþiune Culturalã al Ambasadei Franþei în Moldova, iniþiatã în anul 1998.
Studenþii au avut ocazia sã îmbine teoria cu practica. Ca
rezultat, au fost elaborate douã subiecte în treisprezece
versiuni  fiecare participant realizînd propria versiune,
folosind aceleaºi imagini pe care le interpreta în felul sãu
 precum ºi reportaje de scurt metraj, cu imagini ºi fãrã
text.
Cursanþii au fost selectaþi de comun acord cu ºeful Catedrei de Comunicare Socialã ºi cu decanul Facultãþii de
Jurnalism din rîndul studenþilor interesaþi, care au depus
scrisori de motivare la CIJ. Studenþii ºi-au motivat interesul sporit pentru aceste cursuri prin posibilitatea de a
utiliza ei înºiºi echipamentul TV ºi de a aplica în practicã
cunoºtinþele teoretice.
Proiect cofinanþat de Serviciul de Cooperare ºi Acþiune
Culturalã al Ambasadei Franþei în Moldova
$1623,76
Atelier Reportajul TV
10 - 15 aprilie
Organizatori: Centrul Independent de Jurnalism, Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii (USM), Chiºinãu,
Moldova; ªcoala Superioarã de Jurnalism (Lille, Franþa)
Atelierul Reportajul TV constituie cea de-a doua parte a
programului organizat de Centrul Independent de Jurnalism, Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii
(USM) (Chiºinãu, Moldova); ªcoala Superioarã de Jurnalism (Lille, Franþa) în anul 2000.
Pentru a spori eficienþa cursului, ambele ateliere i-au
avut în calitate de participanþi pe studenþii Facultãþii de
Jurnalism, vorbitori de limbã francezã. Ca ºi prima parte a
atelierului Reportajul TV, cea de-a doua s-a desfãºurat
la Centrul Independent de Jurnalism ºi la studioul TV
OWH. Au avut loc lecþii teoretice ºi vizionarea unor emisiuni ºi jurnale informative. Participanþii au fost asistaþi de
operatorii studioului OWH ºi îndrumaþi, în cadrul montãrilor, de editorul de imagini ºi de telejurnalistul francez
Laurence Creusot.
Ambele ateliere s-au bucurat de un interes deosebit din
partea studenþilor, care au apreciat posibilitatea de a þine
în mîini camera de luat vederi ºi de a realiza un adevãrat
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MUZEUL VIRTUAL
http://museum.art.md
Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu KSA:K

Participanþi: studenþi ai Facultãþii de Jurnalism ºi ªtiinþe
ale Comunicãrii (USM)
Formator: Fabrice DUJARDIN, École Supérieure de Journalisme de Lille

Fundaþia Soros-Moldova

Grant pentru 17 artiºti plastici pentru vizionarea expoziþiei Artist -superstar de Andy WARHOL, Kiev.

RAPORT ANUAL 2000

Fundaþia Soros-Moldova

76

reportaj TV. Materiile respective fiind studiate mai mult
teoretic la facultate, stagiul le-a fost de un real folos
studenþilor.
Proiect cofinanþat de Serviciul de Cooperare ºi acþiune
culturalã al Ambasadei Franþei în Moldova.
$1623.76
Seminar pentru producãtorii radio
5 - 9 iunie
Seminarul ºi-a propus sã ofere cursanþilor posibilitatea
de a face un schimb de opinii cu privire la modalitãþile
concrete de pregãtire, scriere ºi transmitere a programelor radio. S-a pus scopul de a aduce în atenþia participanþilor o serie de modalitãþi concrete prin care sã sporeascã impactul programelor în rîndurile ascultãtorilor.
Potrivit evaluãrii formatorului Ovidiu CONSTANTINESCU,
consilier audio-video al Gelsor Media Grup, România,
la finele celor 5 zile cursanþii au fost în mãsurã sã foloseascã individual informaþia nou receptatã, sã discute ºi
sã facã aprecieri critice pe marginea unor programe ºi
emisiuni radio-tv, precum ºi sã foloseascã aceste repere
critice în activitatea proprie.
Vizitele efectuate la mai multe posturi de radio din Chiºinau (Radio Moldova, Antena C ºi Radio Dor) au fost
extrem de instructive si binevenite pentru cursanþi. Intervenþia în cadrul seminarului a experþilor locali (reprezentantului CCA, a producãtorilor ºi directorilor de radio), a
fost extrem de utilã ºi profitabilã.
$1599.72
Reportajul social în mass-media din Republica Moldova
Pregãtirea si conferinþa de lansare a proiectului
9 octombrie - 29 noiembrie
În RM se face simþitã o abordare insuficient de transparentã de cãtre mass-media a impactului politicii sociale ºi a problemelor dificile pe care le are de înfruntat
populaþia în aceastã perioadã dificilã de posttranziþie.
În scopul dezvoltãrii ºi amplificãrii procesului de reflectare în presã a tematicii sociale, în perioada 9 octombrie - 29 noiembrie 2000, Centrul Independent de Jurnalism a pregãtit lansarea proiectului Reportajul social în
mass-media din R. Moldova. Etapa de pregãtire a inclus:
identificarea experþilor pentru conferinþa de lansare ºi
seminarul specializat; popularizarea proiectului prin intermediul anunþurilor publicate în ziare cu circulaþie naþionalã, precum ºi expedierea lor prin fax sau e-mail unui
numãr de aproximativ 100 de ziariºti; colectarea materialelor relevante ce prezintã situaþia domeniului la momentul actual etc.
Proiectul a demarat cu o conferinþã care a avut loc pe 29
noiembrie. Discuþiile conferinþei s-au axat pe urmãtoarele teme: politica socialã: cadrul legislativ naþional ºi

internaþional, politica socialã: practici naþionale ºi internaþionale.
La conferinþã au participat mai mult de 50 de jurnaliºti,
care au reprezentat presa scrisã naþionalã ºi localã, posturi tv ºi radio locale ºi naþionale.
Proiectul se va derula în perioada noiembrie 2000 - noiembrie 2001 ºi prevede desfãºurarea unui concurs în
douã etape la care pot participa ziariºti de la toate tipurile de mass-media.
$5758.34
Seminar Formarea instructorilor în domeniul jurnalismului economic
8-10 decembrie
Seminarul a fost moderat de cãtre Tamas KARSAI, analist, redactor ºef on-line la banca de investiþii Concorde
Securities din Budapesta.
Scopul pe care ºi l-au propus organizatorii: formarea
instructorilor locali în domeniul jurnalismului economic.
Au fost selectaþi cei mai buni jurnaliºti din R. Moldova (9
persoane), care scriu pe teme economice ºi care, mai
tîrziu, vor putea fi antrenaþi în pregãtirea jurnaliºtilor
începãtori în domeniul jurnalismului economic.
$2032.29
Seminar Reportajul social
13-16 decembrie
Seminarul a avut loc în incinta Centrului Independent de
Jurnalism ºi a fost condus de Natalia ANGHELI, consultant al CIJ. Participanþii, majoritatea cãrora au fost studenþi de la Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii a USM, au manifestat interes faþã de problemele
discutate  domeniul reportajului social, noþiunea de
diversitate, sursele principale ale reportajului social, abordarea problemelor prin prisma cititorului ºi problemele
eticii jurnalistice legate de temele sociale.
Studenþilor li s-a oferit posibilitatea sã aplice noþiunile
însuºite în exerciþii (identificarea temelor, articolelor pe
baza unor documente, schiþarea întrebãrilor pentru interviuri, identificarea ºi evaluarea surselor, prelucrarea
comunicatelor de presã, schiþarea articolelor).
Participanþii au vizitat Centrul de Documentare ºi Informare ONU (pe lîngã USM) ºi au avut sesiuni speciale cu
reprezentanþii UNICEF ºi LADO.
$798.66
PROIECTE SPECIALE
Sãptãmîna Libertãþii Presei
2 - 5 mai
Organizatori: Centrul Independent de Jurnalism, Comitetul pentru Libertatea Presei, Uniunea Jurnaliºtilor din
Moldova, Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comu-

Sãptãmîna Libertãþii Presei este o acþiune ce devine
tradiþionalã pentru R. Moldova ºi este prilejuitã de marcarea, pe 3 mai, a Zilei mondiale a libertãþii presei.

În 2000 invitaþi ai Clubului de presã au fost:

Din acþiunile Sãptãmînii:
 o expoziþie de fotografii Sfîrºit de secol XX;
 o ºedinþã lãrgitã a Comisiei Parlamentare pentru culturã, ºtiinþã, învãþãmînt ºi mass-media cu tema Drepturile, libertãþile ºi responsabilitãþile mass-media în R.
Moldova;
 o masã rotundã cu tema Mass-media într-un an
electoral;
 ziua uºilor deschise: întîlniri cu cititorii, organizate de
presa localã;
 lansarea publicaþiei studenþeºti Necenzurat;
 festivalul mass-media Cu o presã liberã într-un mileniu nou!
În acest scop, în grãdina publicã ªtefan cel Mare, au
fost amenajate pavilioane în care un ºir de organizaþii
mass-media (în total 30 de organizatii), ºi-au prezentat
publicaþiile ºi alte producþii mediatice, grãdina fiind decoratã cu afiºe ºi lozinci. La festival au participat de
asemenea artiºti de estradã ºi o fanfarã. Festivalul a
început la ora 12.00 ºi a durat pînã la 18.00, la final
organizîndu-se o minidiscotecã.
 o ediþie tv a Clubului de presã dedicatã activitãþilor
din cadrul Sãptãmînii;
 seminarul Etica în jurnalism (17-20 mai) .
Formator: Tyrone SHAW, profesor la Vermont State College
Participanþi: 13 persoane, studenþi la Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii, USM ºi ASEM
Seminarul iniþiat de profesorul Tyrone SHAW a avut drept
obiectiv familiarizarea viitorilor jurnaliºti cu domeniul eticii profesionale  aspecte teoretice ºi studii de caz.
Cursul a fost anunþat la Centrul Independent de Jurnalism ºi la Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii. Selectarea participanþilor s-a fãcut în baza scrisorilor de motivare depuse la Centrul de Jurnalism.
Acest seminar este, în opinia noastrã, o completare valoroasã a programei universitare, în care s-au aplicat cunoºtinþe vaste ºi o experienþã bogatã în domeniu.
Seminarul a fost cofinanþat de Johnson State College
(Vermont, SUA).
$7114.53
CLUBUL DE PRESÃ
Clubul de Presã a fost lansat în toamna anului 1995, în
colaborare cu Comitetul pentru Libertatea Presei, urmãrindu-se obiectivele unei mai bune comunicãri între jur-

13 ianuarie  în prima ºedinþã din acest an jurnaliºtii au
discutat cu dl Rudolf Vilem Perina, ambasadorul SUA în R.
Moldova, care a venit la întîlnire cu cîteva informaþii
incitante, dupã o vizitã la Tiraspol;
27 ianuarie  ex-prim-ministrul Ion Sturza;
10 februarie  întîlnirea jurnaliºtilor cu primul-ministru
Dumitru Braghiº a fost ºi un prilej de clarificare a relaþiilor,
ºeful executivului declarîndu-se neînþeles, interpretat greºit în iniþiativele sale de identificare a unor noi surse de
venituri fiscale ºi surse alternative de energie;
9 martie  baºcanul UTA Gagauz Yeri Dumitru Croitoru;
23 martie  Ivan Hnatîºin, ambasadorul Ucrainei în R.
Moldova;
6 aprilie  Cine are nevoie de terminalul de la Giurgiuleºti? Cine nu are nevoie de acest terminal ºi pune beþe în
roþile construcþiei? La aceste întrebãri a rãspuns dl Iacob
MOGOREANU, vicemanager general al companiei TERMINAL S. A.
27 aprilie  cine a organizat ºi cine a profitat de pe urma
acþiunilor de protest ale studenþilor? La aceste ºi alte
întrebãri au rãspuns membrii comitetului de grevã, invitaþi la ºedinþa ordinarã a Clubului de presã;
31 mai  parlamentarii Vasile Nedelciuc, Iurie Roºca ºi
Andrei Neguþã au discutat împreunã cu jurnaliºtii chestiunile controversate legate de semnarea tratatului de
bazã dintre România ºi Republica Moldova;
20 iunie  Clubul naþional de presã, Clubul de presã din
Chiºinãu ºi Asociaþia Presei Electronice APEL au organizat ºedinþa: Televiziunea Moldovei la rãspîntia realitãþiperspective;
21 iunie  problemele bolnavilor de SIDA ºi narcomania
în R. Moldova au fost discutate împreunã cu ªtefan
Gheorghiþã, directorul Centrului republican pentru combaterea maladiei SIDA, ºi Ala Snegureac, vicepreºedintele asociaþiei Tinerii pentru dreptul la viaþa, filiala Bãlþi;
17 august  Ion Botnaru, ambasador, reprezentant permanent al R. Moldova la ONU.
7 septembrie  s-a discutat problema transnistreanã,
cu participarea dlui Oazu Nantoi, autor al emisiunii Mostî, coordonator al IPP;
21 septembrie  a fost abordat subiectul controversat:
Cazul C.A.I.R.O.  CCA. Au participat reprezentanþii
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naliºti, în problemele de interes comun, ºi a unor întîlniri
cu personalitãþi din diverse domenii ale vieþii publice.
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nicãrii (USM), Asociaþia Presei Independente, Asociaþia
Presei Electronice APEL
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C.A.I.R.O ºi ai posturilor de radio ºi tv cãrora li s-a retras
licenþa de emisie prin decizia Curþii de Apel.
12 octombrie  Clubul de Presã, împreunã cu Ministerul
Economiei ºi Reformelor, a organizat ºedinþa cu tema:
Ordonanþa Guvernului R. Moldova vizînd inspecþia înainte de expediþie a mãrfurilor importate. Invitaþii clubului
au fost: Gheorghe Gaberi, viceministrul economiei ºi
reformelor; Andrei Stratan, Departamentul controlului
vamal; Veronica Bacalu, viceguvernatorul BN; Victor Zemlicka, Grupul internaþional SGS.
26 octombrie  în vizorul clubului s-a aflat tema: R.
Moldova ºi Uniunea Europeanã, azi ºi mîine. Jurnaliºtii au
adresat întrebãri lui Ivan Borislavlevici, directorul Oficiului Comisiei Europene în R. Moldova; Alexei Tulbure,
membru al Comisiei parlamentare pentru relaþii externe;
Iurie Leancã, viceministru de externe.
30 noiembrie  ziariºtii moldoveni s-au întîlnit cu un
grup de ziariºti ºi reprezentanþi ai organizaþiilor neguvernamentale ºi oficialitãþi din Georgia, experþi în soluþionarea conflictelor etno-regionale.
26 decembrie  a avut loc serata tradiþionalã de decernare a premiilor pentru cei mai populari ziariºti ai
anului 2000.

Cea mai bunã evoluare în 2000:
Radio Antena C

$4138.36

PUBLICAÞII
Buletinul informaþional Curier media
Publicaþie bilunarã care oferã jurnaliºtilor informaþie operativã despre ceea ce se întîmplã în domeniu, pe plan
local, regional ºi global. Se distribuie organizaþiilor massmedia în 250 de exemplare, dar ºi în formulã electronicã.
Informaþiile sînt selectate zilnic din fluxurile de ºtiri ale
agenþiilor BASA-press, FLUX, Infotag, Interlic, Moldpres,
DECA-press, precum ºi din mai multe buletine internaþionale.
$1446.58
Buletinul analitic Mass-media în Republica Moldova
O direcþie de bazã a buletinului a rãmas în continuare
cadrul legislativ în care activeazã mass-media din RM,
modul în care autoritãþile înþeleg libertatea presei, dreptul la libera exprimare, garantarea accesului la informaþie.

Cîºtigãtorii:

Etica jurnalisticã se înscrie în categoria tematicii permanente a MM, precum ºi problemele pregãtirii jurnaliºtilor,
care sînt tot mai multe în condiþiile crizei economice.

presa scrisã naþionalã:
Irina ASTAHOVA (Logos Press)
Nicolae NEGRU (Jurnal de Chiºinãu)

Este menþinutã rubrica Invitatul nostru, în care abordãm situaþia mass-media autohtone din unghiul de vedere al jurnaliºtilor ºi experþilor strãini.

presa localã:
Elena ROMAN (Cuvîntul, Rezina)
Petru MACOVEI (Ora localã, Ialoveni)

În afarã de aceasta, buletinele includ, ca teme de bazã,
analiza unor probleme specifice:

agenþiile de ºtiri:
Anatol PASAT (Agenþia INFOTAG)
Corneliu RUSNAC (Agenþia BASA-press)
Radio ºi televiziune:
Maria TRIFAN (redactor Radio Moldova)
Angela ARAMÃ (realizator de programe la TVM)
Ludmila BELCENKOVA (redactor compania NIT)
Iulian BERCU (reporter PRO TV Chiºinãu)
Speranþa anului:
Mariana ARSENE (reporter Jurnal de Chiºinãu)
Cel mai reuºit debut din presa scrisã:
Jurnalul Naþional
Jurnalistul care a provocat cel mai mult opinia publicã:
Constantin MUNTEANU
Managerul care a înregistrat cele mai mari succese în
2000:
Alexandru DOROGAN

MM1, iunie 2000
La rubrica Litera legii este vorba despre legislaþia în
domeniul accesului la informaþie. Alexandru CANÞÎR este
autorul unui articol pe aceastã temã: Cu patimã ºi fãrã
despre dreptul de a ºti?
Numãrul abordeazã pe larg fenomenul presa în campaniile electorale. Rubrica an electoral este susþinutã
de Nicolae NEGRU cu articolul Monopol asupra televiziunii de Stat, Constantin MARIN cu materialul Massmedia din R. Moldova în an electoral, Ludmila Barbã 
Jurnalistul, creator de imagine.
Buletinul prezintã cu regularitate rezultatele ultimelor
cercetãri ºi sondaje în domeniu. Acest numãr oferã informaþii despre problemele generale ale mass-media din
Republica Moldova, reflectate într-un sondaj realizat la
sfîrºitul anului 1999 de Institutul de marketing ºi sondaje
IMAS, Bucureºti.
MM2, decembrie 2000

CENTRUL DE RESURSE
Centrul Independent de Jurnalism dispune de un centru
de resurse, care include o bibliotecã ºi o bazã de date,
create ca rãspuns la solicitãrile jurnaliºtilor ºi a organizaþiilor mass-media.
Biblioteca CIJ include peste 850 titluri de cãrþi în limbile
românã, englezã, francezã, rusã, germanã, pe diferite
compartimente: presa scrisã, radio, tv, management, relaþii publice, legislaþia mass-media, dicþionare etc. Lunar
biblioteca este vizitatã, în medie, de circa 60 jurnaliºti (ei
pot utiliza copiatorul CIJ pentru copii ale textelor solicitate sau pot lua în anumite condiþii cãrþile la domiciliu).
În afarã de aceasta biblioteca pune la dispoziþie diverse
rapoarte, evaluãri, acte legislative ºi alte documente privind mass-media în RM ºi alte þãri.
Centrul de Resurse este abonat la principalele ziare din
RM (peste 50 la numãr), de limba românã ºi limba rusã,
precum ºi la o serie de ziare ºi reviste din România ºi
strãine (International Herald Tribune, New York Times, Wall
Street Journal, The Economist º.a). De la Ambasada Germaniei primim cu regularitate publicaþiile Der Spiegel, Die Zeit,
Rheinischer Merkur.
PROIECTUL MOLDOVA NEWS
Obiectivul proiectului e menþinerea ºi dezvoltarea siteului informaþional Moldova News (http://news.ournet.
md),operat de DNT. CIJ are sarcina sã selecteze zilnic cele
mai relevante ºtiri la compartimentul politic, economic ºi
social, în limbile românã, englezã ºi rusã, ºi sã le prelucreze pentru a le aduce la forma stabilitã de DNT, ca sã
fie plasate în Internet. Sînt citite fluxurile de ºtiri ale
agenþiilor Basa-press, Flux, Infotag, Interlic, Moldpres.
Dovadã a importanþei acestui proiect este faptul cã la
data scrierii acestui raport, pagina respectivã a fost accesatã de 932 146 ori !
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$3341.55

Total cheltuieli CIJ:
Alte proiecte suport mass-media:
Total:

$70 000
$7008
$77 008

ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ LOCALÃ
Scopul major al Programului este susþinerea procesului
de reformã în domeniul administrãrii publice în Republica Moldova, proces ce va facilita difuzarea informaþiei
de ultimã orã ºi experienþei înaintate. Realizarea acestui
scop va contribui la ridicarea eficienþei, responsabilitãþii
ºi transparenþei activitãþii autoritãþilor locale.
Obiectivele programului:
 susþinerea dezvoltãrii unui sistem modern de administrare publicã localã;
 sporirea influenþei administraþiei publice locale în
dezvoltarea potenþialului socio-economic local;
 înlesnirea dialogului dintre administraþia publicã localã ºi cetãþeni; participarea activã a acestora în procesele de administrare localã;
 promovarea transparenþei în activitatea organelor administraþiei publice locale;
 dezvoltarea unor relaþii echitabile dintre administraþia
publicã centralã, regionalã ºi localã;
 activizarea colaborãrii între administraþia publicã localã;
 instruirea ºi ridicarea nivelului profesional al funcþionarilor publici.
În anul 2000 Programul Administraþie Publicã Localã a
acordat prioritate activitãþilor cu un impact social pronunþat, ce-ºi propune sã îmbunãtãþeascã sectorul respectiv din Moldova.
Programe ºi activitãþi realizate în 2000:
PROGRAMUL POLITICI PUBLICE

Institutul de politici publice
Director executiv dr. Arcadie BARBÃROªIE
Institutul de politici publice este o organizaþie independentã, nonprofit, scopul cãreia constã în a contribui la
îmbunãtãþirea procesului de elaborare a politicilor în þarã
ºi la dezvoltarea societãþii civile prin evaluarea politicilor
publice, elaborarea de soluþii de alternativã ce ar promova interesele societãþii ºi difuzarea informaþiei ºi a rezultatelor cercetãrilor efectuate.
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Proiect cofinanþat de Asociaþia DNT
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Reputatul scriitor ºi publicist Vasile VASILACHE abordeazã tema presei ca a patra putere. Neli HARABARA
se referã la radiofonie ºi meandrele democraþiei, Natalia
ANGHELI vine cu tema ineditã a ºtirilor despre tine ºi
ºtirilor pentru tine, care este, deocamdatã, un fenomen strãin pentru jurnalismul moldovenesc. Fireºte, MM
nu a putut evita cazul C.A.I.R.O., care a polarizat în
aceastã varã opinia publicã. Presa strãinã în R. Moldova
sau ceea ce nu citim este o temã la care revenim din
iniþiativa tînãrului jurnalist Artur CORGHENCEA. Olivia
PÎRÞAC ne propune un material privind reglementãrile
recente care vizeazã libertatea de exprimare. Invitatul
MM a fost reprezentantul Asociaþiei Avocaþilor Americani Joel C. MARTIN. În anexã au fost prezentate consideraþiile lui Victor BOGACI privind legea ºi practica eliberãrii licenþelor de emisie.
$3768.99
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Institutul a fost fondat de cãtre Fundaþia Soros -Moldova
ºi Centrul Euroatlantic din Moldova în aprilie 2000.
Institutul elaboreazã analize în urmãtoarele domenii de
prioritate pentru þarã: politici educaþionale, Politici de
Integrare europeanã ºi Politici pentru managementul conflictelor interne. Rezultatele principale sînt publicate pe
pagina Web a Institutului: adresa: www.ipp.md
Pentru elaborarea studiilor au fost angajaþi prin contracte de antreprizã ºi concurs de granturi experþi naþionali.
Programe elaborate în perioada mai - decembrie 2000:

Politici de integrare europeanã
Coordonator de program dr. Valeriu GHEORGHIU
Activitãþile s-au desfãºurat în cadrul proiectului Evaluarea stãrii actuale a procesului de integrare a Republicii
Moldova în Uniunea Europeanã.
Scopul proiectului constã în evaluarea stãrii actuale a
procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea
Europeanã ºi elaborarea unor recomandãri (eventual scenarii sau strategii) în vederea accelerãrii acestui proces.
În urma analizelor efectuate, experþii au ajuns la mai
multe concluzii, printre care cele mai importante ar fi:
CSI este pentru Republica Moldova o structurã în care
practic nu are loc colaborarea multilateralã, ºi nici nu are
o perspectivã în acest sens. Cea mai realã filierã de
aderare a Moldovei la Uniunea Europeanã este Pactul de
Stabilitate. În ansamblu, materialele elaborate vor constitui baza în care vor fi elaborate sugestii ºi propuneri.
Un rezultat concret al activitãþii în cadrul proiectului este
ºi informarea specialiºtilor ºi familiarizarea opiniei publice despre conþinutul ºi concluziile studiilor. În acest scop
au fost iniþiate o serie de seminare de scurtã duratã.
Lucrãrile primului seminar au fost reflectate la tv ºi radio,
precum ºi în presa scrisã.
Studiile efectuate în cadrul proiectului:
Evaluarea stãrii actuale ºi perspectivelor colaborãrii Republicii Moldova în CSI
Iurie BODRUG
$250
Cooperarea regionalã internaþionalã
Iurie LEANCÃ

$250

Aderarea Republicii Moldova la OMC ºi repercusiunile
acestui pas asupra relaþiilor comerciale ale Republicii
Moldova cu þãrile CSI, UE º.a.
Georgeta MINCU
$250

Relaþiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeanã. Strategii de asociere ºi integrare
Victor CHIRILÃ
$350
Evoluþia cadrului legislativ în reflectarea tendinþei de integrare europeanã
Igor KLIPII
$250
Strategii de asociere ºi integrare a Republicii Moldova în
Uniunea Europeanã. Acþiuni ºi implicaþii geoeconomice
Valeriu PROHNIÞCHI
$500
Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est ºi perspectivele includerii Republicii Moldova
Oleg UNGUREANU
$250

Politici educaþionale
Coordonator de program doctor habilitat, Anatol GREMALSCHI
Activitãþile s-au desfãºurat în cadrul urmãtoarelor proiecte:
Reformarea sistemului educaþional în contextul integrãrii
europene
Conexiunile sistemului educaþional cu piaþa muncii
Impactul noilor tehnologii informaþionale în educaþie
Strategii educaþionale judeþene
În urma cercetãrilor efectuate a fost analizatã situaþia la
zi a procesului de reformare a sistemului educaþional, au
fost formulate recomandãri pentru modificarea Legii învãþãmîntului, Legii pentru evaluarea ºi acreditarea instituþiilor de învãþãmînt, regulamentelor referitoare la organizarea ºi dirijarea învãþãmîntului.
Au fost formulate propuneri privind definitivarea Concepþiei dezvoltãrii învãþãmîntului, introducerea Sistemului de credite transferabile, crearea Serviciului de recunoaºtere ºi echivalare a actelor de studii, ajustarea sistemului de învãþãmînt la rigorile economiei de piaþã, compatibilizarea sistemului educaþional din Republica Moldova cu cel european.
Au fost elaborate direcþii noi de cercetare (Modalitãþi de
finanþare a sistemului educaþional, Educaþia pentru o
societate deschisã, Evaluarea calitãþii educaþiei).
Diseminarea rezultatelor s-a realizat prin organizarea unui
seminar internaþional, publicarea a 5 articole ºi difuzarea
a 2 emisiuni radio.

Reformarea sistemului educaþional în contextul
integrãrii europene
Documente si convenþii internaþionale referitoare la recunoaºterea si echivalarea actelor de studii. Analiza con-

Cadrul legislativ ºi cazurile de ambiguitate în sistemul de
învãþãmînt din Republica Moldova. Analiza juridicã a actelor legislative ºi normative, propuneri pentru modificarea lor
Evlampie DONOS
Grant $500
Doctrine ºi sisteme de obiective educaþionale în Europa
prin prisma învãþãmîntului din Moldova. Studiul comparativ al sistemelor educaþionale din Europa. Formularea idealului educaþional în contextul creãrii unui sistem
naþional de învãþãmînt.
Vlad PÎSLARU
Grant $500
Principii de evaluare în sistemele de învaþãmînt din Europa. Evaluarea sistemului de învãþãmînt, a instituþiilor
ºcolare ºi a cunoºtinþelor elevilor din Republica Moldova.
Reformarea sistemului de evaluare în cadrul Proiectului
finanþat de Banca Mondialã.
Ion SPINEI
Grant $500

Conexiunile sistemului educaþional cu piaþa
muncii
Cadrul instituþional al sistemului de învãþãmînt din judeþul Edineþ ºi pregãtirea profesionalã. Descentralizarea
sistemului de învãþãmînt profesional, crearea liceelor profesionale.
Vasile NOGAI
Grant $500
Structura sistemului de învãþãmînt din judeþul Edineþ ºi
corelarea între diferite nivele. Analiza sistemului de învãþãmînt ºi implicarea patronatului în prognozarea admiterii în învãþãmîntul profesional.
Victor PITEI
Grant $500
Piaþa muncii, orientarea ºcolarã ºi profesionalã în judeþul
Edineþ. Anchetarea elevilor din clasele de absolvire ale
gimnaziilor, ºcolilor medii ºi ºcolilor profesionale. Formularea de recomandãri pentru orientarea profesionalã.
Iurie MOCANU
Grant $500

Aspectele psihologice ale implementãrii tehnicii de calcul în educaþie. Reformarea procesului de învãþãmînt pe
baza implementãrii instruirii asistate de calculator.
Aglaida BOLBOCEANU
Grant $500
Informatica: realizãrile Republicii Moldova. Eficienþa utilizãrii tehnicii de calcul procuratã pentru instituþiile de
învãþãmînt în cadrul contractului de leasing cu corporaþia Hewlett-Pakcard.
Grigore VASILACHE
Grant $500

Strategii educaþionale judeþene
Identificarea oportunitãþilor de dezvoltare a învãþãmîntului ºi elaborarea strategiei educaþionale municipale.
Rolul administraþiei publice locale în procesul descentralizãrii sistemului de învãþãmînt preuniversitar  studiu de caz, judeþul Ungheni.
Svetlana CIOBANU
Grant $300
Documentarea ºi informarea asupra stãrii reale a învãþãmîntului. Depistarea blocajelor existente la etapa actualã în reformarea învãþãmîntului preuniversitar ºi propuneri de eliminare a acestora.
Gheorghe GÎRNEÞ
Grant $500

Politici de management al conflictelor interne
Coordonator de program Oazu NANTOI
Situaþia privind conflictul transnistrian este bine cunoscutã  Guvernul Republicii Moldova nu controleazã o
parte a teritoriului þãrii. Activitatea Institutului în acest
domeniu a avut drept scop evaluarea aspectelor politico-juridic, economic, militar, informaþional etc. ale conflictului transnistrian.
În urma analizelor efectuate, s-a constatat cã documentele semnate în cadrul procesului de tratative ChiºinãuTiraspol au un impact negativ pentru viitorul statului moldovenesc; s-a constatat cã formula forþelor de menþinere
a pãcii, stabilitã în iulie 1992, este eronatã ºi de fapt
contribuie la conservarea conflictului. Este propusã procedura, pornind de la experienþa mondialã, de schimbare
a formulei forþelor de menþinere a pãcii în zona de conflict.

Studiile efectuate în cadrul proiectului
Implicarea OSCE în soluþionarea conflictului transnistrian
Marcel GARAZ
Grant $250
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Sistemul educaþional ºi evaluarea învãþãmîntului în Republica Moldova. Studiu comparativ al sistemelor de
evaluare din Europa ºi analiza stãrii actuale din Republica
Moldova
Iurie CRISTEA
Grant $200

Impactul noilor tehnologii informaþionale
în educaþie

Fundaþia Soros-Moldova

venþiilor semnate de Republica Moldova în acest domeniu ºi recomandãri pentru realizarea lor
Rafael CILOCI
Grant $500
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Aspectul militar în soluþionarea conflictului din zona de
est a Republicii Moldova
Iurie PÎNTEA
Grant $250
Analiza juridicã a documentelor, semnate în cadrul procesului de tratative Chiºinãu - Tiraspol
Natalia CHIRTOACÃ
Grant $250

Relaþii cu publicul, diseminare, publicare
Coordonator de program dr. Viorel CIBOTARU
O direcþie importantã în activitatea Institutului de Politici
Publice este mediatizarea rezultatelor cercetãrilor ºi analizelor independente ale politicilor publice în domeniile
prioritare ale existenþei comunitãþii si funcþionãrii societãþii, ce includ domeniul economic, politic, social, cultural, educaþional, al relaþiilor internaþionale; constituirea, în ansamblu, a unei imagini favorabile a instituþiei,
propagarea prin mijloacele mass-media a informaþiei
despre activitatea IPP.
Au fost elaborate ºi difuzate:
 8 comunicate de presã;
 pliant informativ despre IPP;
 scrisori informative cu destinaþie fixã;
 lansatã pagina web a Institutului: www.ipp.md;
 11 interviuri ºi programe radiofonice (Radio Naþional,
Antena C, Hit FM, Serebreannîi Dojdi, Radio Moldova
Internaþional);
 5 programe televizate (TV Moldova ºi NiT TV).
Institutul a organizat în august 2000 ºi în ianuarie februarie 2001 cu sprijinul financiar al Fundaþiei Soros Moldova douã sondaje naþionale în cadrul programului
Barometrul Opiniei Publice din Moldova. Tematica cercetãrilor efectuate a inclus: opþiuni politice; popularitatea
ºi notorietatea principalelor partide ºi personalitãþi politice; standardele de viaþã ºi calitatea vieþii; politica economicã ºi socialã a Guvernului; alte teme de interes major.
Proiecte cu donatorii strãini:
 evaluarea strategicã a apãrãrii ºi securitãþii naþionale a
Republicii Moldova;
 integrarea fostului personal militar în societatea civilã.
Total cheltuieli IPP:

$ 121 062

PERFECÞIONAREA ADMINISTRAÞIEI PUBLICE
LOCALE

Suport financiar pentru participãri la stagii
Scopul programului de participare la stagii, seminare,
conferinþe este facilitarea accesului reprezentanþilor administraþiilor publice locale la informaþie de ultimã orã,
schimb de experienþã, precum ºi obþinerea cunoºtinþelor

în domeniul administraþiei publice locale, dreptului administrativ ºi politicilor publice.
Economia de piaþã ºi analiza financiarã
27 martie - 25 mai 2000, Moscova, Rusia
Cãtãlin VORNICESCU
Stagiu organizat de Institutul Unificat de la Viena, Austria, Universitatea de Stat A. Lomonosov din Moscova,
Federaþia Rusã.
$ 54
Curs de politicã economicã aplicatã
4 septembrie - 8 decembrie 2000, Viena, Austria
Sergiu SPÃTARU
Curs organizat de Institutul Internaþional Joint Vienna
Institute. Scopul cursului a fost formarea capacitãþilor de
analizã ºi consultanþã în formularea deciziilor de politicã
economicã.
$ 200
Integrarea Europeanã
14 septembrie - 6 decembrie 2000, Haga, Olanda
Veaceslav CEBOTARI
$ 474,5
Radu JOLONDCOVSCHI
$ 474,5
Curs organizat de Netherlands Institute of International
Relations pentru tineri diplomaþi.
Relaþii financiare internaþionale
2 - 27 octombrie 2000, Paris, Franþa
Oleg BRAGA
Instruire organizatã în cadrul Institutului Internaþional de
Administraþie Publicã destinatã reprezentanþilor ministerelor de economie, finanþe ºi planificare.
$ 479
Cooperare pentru dezvoltare: gestiunea proiectelor
9 ianuarie - 29 aprilie 2001, Berna, Elveþia
Gheorghe CÃINÃREANU
Stagiul se va desfãºura la Uniunea Poºtalã Universalã,
fondatã în 1874. Conform programului stagiului accentul
se va pune pe gestiunea proiectelor, programarea ºi executarea proiectelor de dezvoltare în þãrile în tranziþie.
$ 445
Curs de management urban
modulul I: 26 noiembrie - 2 decembrie 2000, Budapesta,
Ungaria
$ 330
modulul II: 21-26 ianuarie 2001, Budapesta, Ungaria
$ 627
Serghei MUNTEANU
Cursurile de management urban sînt organizate de cãtre
World Bank Institute de comun acord cu Local Government and Public Administration Initiative of the Open
Society cu scopul de a asista la transformarea ºi ameliorarea situaþiei administrãrii urbane prin schimbul de
idei, experienþã ºi cunoºtinþe, de a promova dezvoltarea
durabilã pe întreg teritoriul european.
Total:
$ 3084

Forumul Descentralizarea, democratizarea ºi stabilitatea în Europa de Sud-Est
22 - 25 februarie 2000, Bucureºti, România
Ion SAVA
Forumul a fost organizat de cãtre Consiliul Europei în
cooperare cu Guvernul României. Întrunirea a fost organizatã în cadrul Pactului de Stabilitate din Europa de
Sud-Est la care s-au discutat subiecte referitoare la strategia de implementare a asistenþei occidentale pentru
þãrile care au suferit conflicte sau sînt vecinele þãrilor în
care s-au produs conflicte. Alte teme abordate: cooperare transfrontalierã, integrare europeanã, intercooperare judeþeanã.
$ 500
Conferinþa Studierea ºi pãstrarea arhitecturii din sol
11-13 mai 2000, Torquay, Marea Britanie
Serghei MUNTEANU
Conferinþa a XII-a Internaþionalã cu privire la studierea ºi
conservarea arhitecturii din sol a întrunit peste 250 de
specialiºti în domeniu din 40 þãri. Scopul conferinþei a
fost identificarea problemelor ce þin de monumente arheologice ºi aºezãri umane antice, materiale ºi construcþii, restaurarea ºi pãstrarea monumentelor, continuitatea tradiþiilor, contextul politic, juridic ºi economic.
$ 1314
Sesiunea anualã de Comunicãri ªtiinþifice a Institutului
de ªtiinþe Administrative al României Administraþia publicã, încotro?
5 - 6 mai 2000, Sibiu, România
Maria ORLOV
$ 90
Ion CREANGÃ
$ 91
Sesiunea ºi-a desfãºurat lucrãrile la Facultatea de Drept a
Universitãþii Simion Bãrnuþiu din Sibiu.Tematica sesiunii a fost axatã pe subiecte ce þin de perspectivele de
dezvoltare ale þãrilor în tranziþie de la un regim autoritar
la unul democratic. Titlurile rapoartelor prezentate la
sesiune de cãtre participanþi: Contenciosul administrativ în Republica Moldova, Statutul special de autonomie a unor localitãþi din sudul Republicii Moldova.
ªcoala de varã Dreptul public internaþional
24 iulie - 11 august 2000, Haga, Olanda

Congresul Mondial al avicultorilor
17 - 27 august 2000, Montreal, Canada
Dmitri VELIKSAR
Dl VELIKSAR a prezentat un raport intitulat Evaluarea
calitãþii produselor avicole privind securitatea geneticã a
consumatorilor.
$ 1249
ªcoala aleºilor locali
21 ianuarie - 1 februarue 2001, Craiova, România
Claudia BALAN
Anatolie ZAREMBA
Sergiu CARAMAN
Mihail SÎRBU
Nicolai MALACHI
Andrei ªUMLEANSCHI
Iulia IABANJI
Parascovia ANTONIUC
Feodosie BERGHI
Vasile BUZU
Vladimir DRAGOMIR
Tudor CÎªLARU
Programul vizitei a fost elaborat de cãtre Centrul Teritorial de Formare Continuã pentru APL-CRAIFOR Craiova.
Scopul programului este instruirea reprezentanþilor grupului, schimbul de experienþã cu reprezentanþi ai Consiliului Judeþean Dolj ºi Primãria Craiova, vizite de studiu
la diferite unitãþi economice, de culturã etc.
$ 1320
Total cheltuieli:

$ 6180

Alte cheltuieli:

$ 100

Dezvoltarea curricularã în domeniul politicilor
publice ºi dreptului administrativ
Scopul programului a fost stimularea activitãþii profesionale a cadrelor didactice universitare.
În bazã de concurs pentru elaborarea programelor analitice au fost acordate 5 granturi în valoare de $300 persoanelor fizice din cadrul instituþiilor de învãþãmînt superior de profil care oferã cursuri de administraþie publicã ºi
drept administrativ.
Cîºtigãtorii concursului:
Maria ORLOV, Drept Administrativ, AAP
Veaceslav IONIÞÃ, Managementul Administraþiei Publice,
ASEM
Sergiu COBÃNEANU, Administraþia Publicã Localã, USM
ªtefan Stamatin, Drept Administrativ ºi ªtiinþa Administraþiei, AP
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Conferinþa Dezvoltarea durabilã a oraºelor Europei
9 - 12 februarie 2000, Hanovra, Germania
Veaceslav AFANASIEV
$ 550
Svetlana ARIONESCU
$ 494
Conferinþa a III-a Europeanã a Municipiilor ºi Oraºelor
Durabile a avut loc în Palatul Congreselor din mun. Hanovra. Conferinþa a întrunit peste 1400 participanþi din 60
þãri din Europa, America, Asia ºi Africa.

ªtefan GORDA
Cursurile de drept internaþional au avut scopul acumulãrii cunoºtinþelor, schimbului de opinii cu reputaþi specialiºti în materie ºi cu participanþii din diferite þãri.
$ 472

Fundaþia Soros-Moldova

Suport financiar pentru participãri la conferinþe
ºi seminare
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Valeriu ZUBCO, Drept Administrativ, ULIM
Total cheltuieli:

$ 1919

Alte cheltuieli:

$ 419

INSTRUIREA REPREZENTANÞILOR
ADMINISTRAÞIEI PUBLICE LOCALE
Programul de instruire a reprezentanþilor APL este structurat în douã direcþii
 organizarea de cãtre FSM a atelierelor de formare de
formatori (ToT)
 acordarea de granturi organizaþiilor pentru desfãºurarea instruirilor

Instruiri (ToT) organizate de Fundaþia SorosMoldova
Atelierul de instruire a formatorilor Managementul general al APL
Instruirea a fost organizatã de membri ai Fundaþiei Parteneri pentru Dezvoltare Localã din România, Doru-Cristian BULARDA ºi Daniela PLUGARU, care au instruit 14
formatori din Republica Moldova:
Vasile MÃMÃLIGÃ
Valeriu MUNTEANU
Radu DUMITRU
Valentina CHICU
Gheorghe GAVRILIÞÃ
Ghenadie GROSU
Maria ADAM
Valentina ROGAI
Maria NARTEA
Iurie LEAªCO
Constanþa RADZICHEVICI-ÞURCANU
Veaceslav BULAT
Lilia VRABIE
Elena GÎDILICÃ
Sesiunea a avut loc în perioada 15-27 octombrie 2000 la
Chiºinãu.
$ 13 239
Atelierul de instruire a formatorilor Managementul finanþelor publice locale
Instruirea a fost desfãºuratã de cãtre doi experþi, Svetlana ARIONESCU, Moldova, ºi Kristina CREOªTEANU,
România, care au elaborat acest program ºi manual de
instruire împreunã cu experþii din Republica Moldova 
Zinaida GRECIANNAIA, Valentina VÃZDÃUÞAN, Tudor
DELIU. În cadrul atelierului au fost instruiþi 7 formatori:
Vasile BUTUCEL
Mihai PÃCURARU
Petru BABENCO
Natalia TROFIM
Lidia SURDU
Valeriu RUSU

Aurelia PORUMBESCU
Cei 7 formatori noi au instruit alþi 12 reprezentanþi ai APL
din com. Zagarancea, jud. Ungheni, s. Stãuceni, mun.
Chiºinãu, or. Vatra, mun. Chiºinãu, s. Hîrtopul Mare, jud.
Chiºinãu
Instruirea a avut loc în perioada 30 noiembrie - 7 decembrie 2000, la Chiºinãu.
$ 4778

Granturi pentru instruirea reprezentanþilor
administraþiilor publice locale
În bazã de concurs au fost selectate pentru finanþare
urmãtoarele proiecte de instruire:
Iniþiativa de instruire ºi educaþie a aleºilor locali
Igor MUNTEANU, Fundaþia Viitorul
Au fost organizate 10 seminare Reformã ºi inovaþie în
sprijinul administrãrii publice locale în judeþele Ungheni,
Cahul, Lãpuºna, Chiºinãu, Orhei ºi Bãlþi în cadrul cãrora
au fost instruiþi 650 reprezentanþi ai administraþiei locale
ºi funcþionari publici.
$ 8000
Seminare pentru APL Relaþii APL cu publicul
Vasile CIOARIC, Raza Soarelui
În cadrul celor 12 seminare Relaþii APL cu publicul, care
au avut loc în or. Anenii Noi, mun. Cãuºeni ºi mun. Cahul,
au fost instruiþi 300 reprezentanþi locali ºi funcþionari
publici.
$ 9999
Arta ºi ºtiinþa conducerii APL
Svetlana ARIONESCU, Counterpart
În cadrul acestui program s-au desfãºurat douã ateliere
de instruire: în mun. Soroca ºi mun. Chiºinãu. Proiect în
curs de realizare.
$ 24 000
Managementul administraþiei publice locale
Mihai ROªCOVAN, Business Consulting Institute
În cadrul acestui program de instruire s-au organizat
10 seminare regionale în toate judeþele Republicii Moldova la care au participat 195 aleºi locali ºi funcþionari
publici.
$ 8470
Rolul APL în dezvoltarea durabilã a comunitãþii
Tatiana ªAPTEFRAÞI, Centrul de Inovaþii Sociale
Au fost desfãºurate douã ateliere de instruire în mun.
Chiºinãu ºi mun. Orhei în cadrul cãrora au fost instruiþi
47 reprezentanþi ai APL. Proiect în curs de realizare.
$ 8626
Total cheltuieli:
Alte cheltuieli:

$ 77 219
$ 107

Scopul concursului: contribuþii la perfecþionarea activitãþii administraþiilor publice prin dotarea lor cu tehnologii informaþionale moderne. În bazã de concurs s-au
acordat 4 granturi.
Sistem informaþional ºi de comunicare pentru administraþia publicã din judeþul Orhei
Eugenia ROªCA
Prefectura judeþului Orhei
$ 19 151
Crearea paginii Web a Primãriei municipiului Chiºinãu
Petru PÎNTEAC
Primãria mun. Chiºinãu
$ 2000
Utilizarea tehnologiilor informaþionale moderne în activitatea Primãriei municipiului Ungheni
Vitalie VRABIE
Primãria municipiului Ungheni
$ 14 890
Utilizarea tehnologiilor informaþionale moderne în judeþul Edineþ
Rima BÃIEªU
Consiliul Judeþean Edineþ
$ 23 945
Total cheltuieli:
Alte cheltuieli:

$ 60 341
$ 355

GRANTURI PENTRU TRANSPARENÞÃ, ACCES
LA INFORMAÞIE
În cadrul programului au fost acordate granturi pentru
activitãþile de transparenþã a administraþiilor publice locale ºi regionale ºi accesul liber al populaþiei la informaþie. Scopul realizãrii programului a fost asigurarea transparenþei administraþiei publice locale, informarea publicului despre politica ºi activitatea cotidianã a primãriilor,
crearea sistemelor de comunicare dintre administraþia
publicã  populaþie  ONG-uri, atragerea populaþiei în
procesul de luare a deciziilor. O atenþie deosebitã s-a
acordat iniþiativelor de identificare ºi corectare a lacunelor
existente în activitatea administraþiilor publice locale.
Transparenþa administraþiei publice locale
Veaceslav LAPIN
Asociaþia Primarilor din jud. Bãlþi

Crearea unui model de transparenþã a activitãþii APL
Petru BOTNARU
Organizaþia obºteascã localã Terra 1530
$ 528
Birou informaþional al oraºului Floreºti
Lidia BALTAGA
Primãria oraºului Floreºti
Accesul liber al cetãþenilor oraºului Cimiºlia
Ion ALEXÃNDREANU
Primãria oraºului Cimiºlia

$ 497

Transparenþa APL în satul Chircãieºti
Tudor CÎªLARU
Asociaþia obºteascã Terra

$ 500

Transparenþa APL  primul pas în promovarea democraþiei locale
Vasile SPÎNU
Primãria satului Terebna
$ 1500
Dialog al cetãþenilor comunei Talmaz ºi APL  secretul
unei bune colaborãri
Elena SÎRGHI
Primãria satului Talmaz
$ 571
Transparenþa în activitatea primãriei municipiului Edineþ
Mihail BANAHOVSCHI
Primãria mun. Edineþ
$ 480
Publicitate, transparenþã ºi acces la informaþie
Lidia IONAª
Asociaþia obºteascã Rusticum

$ 500

Asigurarea transparenþei APL din comuna Pruteni
Gheorghe IANACHEVICI
ONG Prut 2000
Total cheltuieli:

$ 500

$ 448

Alte cheltuieli:

$ 500

$ 6608
$ 84
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Granturi pentru utilizarea tehnologiilor
informaþionale moderne în activitatea
administraþiilor publice locale ºi regionale

Transparenþa administraþiei publice locale din oraºul Fãleºti
Vitalie CIMPOIEª
Asociaþia obºteascã Cutezãtorul
$ 500

Fundaþia Soros-Moldova

INIÞIATIVE LOCALE ÎN ADMINISTRAÞIA PUBLICÃ
LOCALÃ
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INFORMARE/CERCETARE

Granturi pentru cercetãri, elaborare de carte
ºi editare
Scopul programului: susþinerea iniþiativelor cercetãtorilor ºi experþilor liberi în realizarea proiectelor de cercetare, elaborare de carte ºi editare în domeniul administrãrii publice, politicilor publice ºi dreptului administrativ.
Domeniile cercetãrilor anunþate de cãtre Programul APL au
fost: corupþia în administraþia publicã, dezvoltarea economicã localã, politici fiscale, administrarea taxelor locale, managementul financiar local ºi regional, planificarea urbanã, folosirea ºi protecþia teritoriului, parteneriatul dintre sectorul privat ºi cel public în prestarea
serviciilor publice, transparenþa administraþiilor publice.
În bazã de concurs au fost acordate urmãtoarele granturi:
1. Proiecte de cercetare
Moldova în Consiliul Europei
Marcel GARAZ, Ministerul Afacerilor Externe
Instituþia Prefectului
Valeriu ZUBCO, ULIM
2.Elaborarea manualelor, ghidurilor etc.:
Manualul Drept administrativ
Maria ORLOV, AAP

$ 600

$ 600

$ 600

$ 5000

Publicaþiile editate în cadrul Progamului APL sînt destinate pentru donaþii instituþiilor de învãþãmînt superior,
administraþiilor locale, regionale ºi municipale, consiliilor
judeþene, bibliotecilor judeþene din Republica Moldova.
În anul 2000 au fost editate:
Administraþia Publicã Localã a Republicii Moldova. Comentarii
legislative
Victor POPA
Tatiana MANOLE
Ion MIHÃILUÞÃ
Tiraj 2000 ex. Cofinanþare din Programul Drept al FSM.
$ 3793

$ 2168

Ghidul Asociaþiei de coproprietari în condominiu în fondul locativ
din Republica Moldova
Alexandru BURBULEA
Anatolie PLEªCAN
Nicolae CROITOR
Vasile COVALI
Elena BEJENARU
Tiraj 1000 ex.
$ 3189
În cadrul acestui program a fost aprobatã reeditarea
manualelor UNCHS (Habitat):
Arta ºi ºtiinþa conducerii în APL (set din 12 manuale ºi 2
ghiduri pentru participanþi ºi instructori)
Management general al APL (set din 6 manuale)
Tiraj 1000 ex. de fiecare titlu.
$ 18 177
Total cheltuieli:

Manualul Negocieri sociale
Claudia CRÃCIUN, Institutul Internaþional de Management
$ 600
Ghidul primarului
Victor POPA
Igor MUNTEANU
Victor MOCANU
Liubomir CHIRIAC
Valeriu PROHNIÞCHI

Ghidul primarului
Victor POPA
Igor MUNTEANU
Victor MOCANU
Liubomir CHIRIAC
Valeriu PROHNIÞCHI
Tiraj 2000 ex.

Alte cheltuieli:

$ 36 439
$ 1712

CENTRE REGIONALE DE INFORMARE,
ACHIZIÞIE DE CARTE, FORMAREA
PACHETELOR INFORMAÞIONALE ªI DONAÞII
Sprijinirea creãrii centrelor regionale de informare ºi consultanþã
În scopul acoperirii vacuumului informaþional existent,
Programul Administraþie Publicã Localã a propus susþinerea proiectelor-pilot pentru inaugurarea centrelor regionale de informare ºi consultanþã. În urma concursului
a fost acordat un grant pentru:
Centrul de Informare ºi Consultanþã al Consiliului Judeþean Bãlþi
Mihai BOTEZATU
Consiliul Judeþean Bãlþi
Scopul realizãrii acestui proiect: sporirea potenþialului
informaþional ºi consultativ al administraþiei publice locale din jud. Bãlþi prin crearea centrului de informare ºi
consultanþã, acumularea, analiza ºi distribuirea informaþiei despre activitatea APL, desfãºurarea campaniilor informaþionale, organizarea ciclului de instruire pentru reprezentanþii APL ºi ONG din jud. Bãlþi, analiza ºi rãspîndirea experienþei acumulate etc.
$ 14 820
Alte cheltuieli:

$ 304

Procurarea cãrþii Finanþe publice. Autori Juraj NEMEC, Glen
WRIGHT
Cartea a fost donatã Universitãþilor din Republica Moldova ºi Consiliilor Judeþene.
$ 819
Total cheltuieli:
Alte cheltuieli:

$ 20 010
$ 54

Elaborarea ºi donarea ghidului, pachetelor de acte
legislative ºi normative asociaþiilor de proprietari
ai locuinþelor privatizate
Au fost acordate 5 granturi pentru elaborarea unui îndrumar destinat asociaþiilor de proprietari ai locuinþelor privatizate/ condomeniilor  Ghidul Asociaþiei de coproprietari
în condominiu în fondul locativ
Alexandru BURBULEA
$ 800
Anatolie PLEªCAN
$ 600
Nicolae CROITOR
$ 600
Vasile COVALI
$ 600
Elena BEJENARU
$ 600
La 20 decembrie 2000 a fost organizat un seminar Legea
condominiului în fondul locativ cu participarea reprezentanþilor asociaþiilor de proprietari ai locuinþelor privatizate, administraþiilor locale, întreprinderilor municipale, organizaþiilor neguvernamentale, reprezentanþilor ministerului de resort. Participanþii la seminar au primit cu
titlu de donaþie Ghidul Asociaþiei de coproprietari în condominiu în fondul locativ.
$ 792
Elaborarea programelor de instruire pentru contabilii
Asociaþiilor de coproprietari în condominiu în fondul
locativ
Anatolie PLEªCAN
$ 200
Total cheltuieli:

$ 4530

Alte cheltuieli:

$ 338

Continuarea cursurilor de limbã englezã pentru reprezentanþii APL
Pro Didactica, Chiºinãu
$4688
Total cheltuieli:
Alte cheltuieli:
Total cheltuieli Program APL:

$ 5848
$76
$343 240

PROGRAMUL DE DREPT
Scopul general al Programului de Drept este susþinerea
reformei juridice în Republica Moldova.
Experienþa anilor precedenþi a venit sã dovedeascã încã
o datã cã reforma poate fi consideratã ca avînd succes
doar atunci cînd în urma ei se poate constata existenþa
unei comunitãþi juridice bine pregãtitã din punct de vedere profesional, cã a avut loc o schimbare în timp a
mentalitãþii, datoritã cãreia atitudinea de tip sovietic faþã
de chestiuni juridice a fost înlocuitã de o aprobare ºi
implementare a standardelor juridice internaþionale. Mai
mult decît atît, este necesar sã se înregistreze o colaborare fructuoasã dintre organisme guvernamentale ºi
neguvernamentale, astfel facîndu-se dovada implicãrii
societãþii civile în procesul de reformã. Aºa cum societatea moldoveneascã este departe de a corespunde acestor termeni de referinþã caracteristici rezultatelor reformei, în anul 2000, aceºtia au continuat sã reprezinte
obiectivele majore ale Programului de Drept al Fundaþiei
Soros-Moldova.
Obiectivele menþionate mai sus au avut la bazã o serie de
probleme care persistã în continuare:
 nivel de culturã juridicã foarte scãzut al populaþiei;
 sistem de învãþãmînt juridic superior care utilizeazã
foarte puþine metode noi de învãþãmînt;
 cadru legislativ schimbãtor ºi adesea incoerent;
 neimplicarea societãþii civile în probleme de þin de
respectarea drepturilor omului în activitatea poliþiei, a
sistemului penitenciar ºi în armata naþionalã. Lipsa
transparenþei în activitatea acestor instituþii;
 accesul limitat la informaþie despre activitatea instanþelor de judecatã, lipsa profesionalismului în mediul
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Pentru ameliorarea situaþiei create în activitatea primarilor, consilierilor locali, funcþionarilor publici privind serviciile de consultanþã ºi în scopul acoperirii vacuumului
informaþional s-a implementat un proiect de achiziþie de
carte pentru administraþia publicã localã ºi regionalã.
În cadrul acestui program experþii naþionali au selectat o
listã de surse bibliografice ce pot fi utile în cadrul activitãþii cotidiene a administraþiilor publice locale ºi judeþene. Cãrþile procurate s-au distribuit la 649 primãrii, 11
consilii judeþene ºi primãriei mun. Chiºinãu.
Lista cãrþilor conþine 22 titluri pentru consiliile judeþene
ºi 9 titluri pentru primãrii.
$ 4013

PROIECTE INIÞIATE ÎN 1999
Publicarea culegerii de acte legislative ºi normative destinatã formatorilor în domeniu Competenþa administraþiilor publice locale în domeniul protecþiei mediului ºi
gestiunii resurselor naturale
Lidia ILAªCU
$ 1084

Fundaþia Soros-Moldova

Achiziþie de carte
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comunitãþii juridice ºi în special al cadrelor din regiunile îndepãrtate de centru;
 corupþia în instanþele de judecatã.
PROGRAMUL DE REFORMÃ A ÎNVÃÞÃMÎNTULUI
JURIDIC SUPERIOR
Pe parcursul anului 2000, prin intermediul programului,
au fost acordate granturi pentru elaborarea ºi publicarea
a 8 cursuri noi. Conceptul cursurilor a fost elaborat în
cadrul catedrelor respective ale Universitãþii de Stat din
Moldova. Metoda presupune prezentarea materialului,
astfel încît acesta sã poatã fi modificat oricînd intervine
o modificare în cadrul normativ la care se referã.
Granturi pentru elaborare:
Note de curs:
Drept funciar
autori: Mihai COTOROBAI, Pavel ZAMFIR, Victor URSU
$1200
Drept notarial
autori: Gheorghe CHIBAC, Elena CONSTANTINESCU, Olga BONDARCIUC
$1200
Drept fiscal
autori: Iurie PALADI, Eugen TETELEA, Alexandru ARMEANIC, Tudor GUJUMAN, Aureliu ROTARU, Victor VOLCINSCHI
$2400
Organele de ocrotire a normelor de drept
autori: Andrei GRIGORIU, Dumitru ROMAN, Tatiana VIZDOGA
$1200
Drept administrativ
autori: Tudor ROªCA
Administraþia publicã localã
autori: Sergiu COBÂNEANU, Grigore RUSU
Dreptul Proprietãþii Intelectuale
autori: Victor VOLCINSCHI, Dorian CHIROªCA
Probleme de criminologie
autori: Gheorghe GLADCHI
Granturi pentru coordonarea proiectului:
Dragoº BLANARU, Eugeniu OSMOCHESCU
Alte activitãþi în cadrul programului:

$400

$800

$800

$400

$600

Publicarea manualului Drept bancar, autor: Victor BURAC
$2970
Editarea ºi publicarea cãrþii Comentariu la Legea nr. 1134XIII privind societãþile pe acþiuni, autor: Sergiu MÃMÃLIGÃ
$2915
Editarea ºi publicarea cãrþii Controlul constituþionalitãþii legilor: Istorie ºi actualitate, autor: Elena ARAMÃ
$780
Administrarea programului:
Total:

$199.06
$15 864.06

COMPETIÞIILE MOOT COURTS
Moot Courts sînt competiþii internaþionale de dezbateri
judiciare. Conform regulamentului, studenþilor li se acordã o perioadã de 6 luni pentru depunerea unui dosar în
care sînt expuse argumente asupra cazului propus spre
soluþionare. Metoda presupune o perioadã îndelungatã
de pregãtire ºi cercetare, utilizînd diverse baze de date
juridice naþionale ºi strãine. Minuturile sînt rescrise ºi
examinate, variantele fiind examinate de cãtre preparatorul echipei. În anul 2000 Programul a suportat cheltuielile necesare pentru participarea a 2 echipe:
Concursul European în domeniul Drepturilor Omului
René Cassin, 27 - 31 martie 2000, Strasbourg, Franþa
Echipa: Olivia PÎRÞAC, Corneliu BOBEICÃ, Elena EªANU
Preparator: Viorel URSU
$2415.27
Concursul Internaþional de dezbateri judiciare Telders,
13 - 15 aprilie 2000, Haga, Olanda
Echipa: Viorica CREÞU, Constanþa OSIPOV, Ludmila ªARGOV, Alexandru MORARI
Preparator: Irina VERHOVEÞCHI
$3224.99
Total:

$5640.26

ACHIZIÞIE DE LITERATURÃ JURIDICÃ
În cadrul acestui program s-au fãcut donaþii de literaturã
juridicã cãtre USM, ULIM, ASEM, AAPM, AP, UCCM, USB,
USUM, UCM, precum ºi altor instituþii de profil juridic.
Programul a avut drept obiectiv sã punã la dispoziþia
studenþilor ºi specialiºtilor în drept lucrãri scrise atît de
autori locali, cît ºi strãini. S-a dovedit cã numãrul autorilor naþionali de manuale competitive în domeniul dreptului este în continuã creºtere ºi procurarea acestora
este un mijloc eficient pentru a populariza cunoºtinþele
ºi practica specialiºtilor naþionali în mediul studenþesc.
Astfel, în cadrul Programului au fost procurate ºi donate
urmãtoarele lucrãri:

$949,21

Infracþiuni contra vieþii, sãnãtãþii, libertãþii ºi demnitãþii persoanei, autor: Serghei BRÎNZÃ.
350 de exemplare
Infracþiuni contra proprietãþii, autor: Serghei BRÎNZÃ.
350 de exemplare
$2029.37
Drept Internaþional Privat. Note de Curs, autori: Victor BÃIEªU ºi Ion CÃPÃÞÎNÃ.
425 de exemplare
$1442
Procurarea ºi distribuirea a 38 de seturi de carte juridicã
din România, fiecare set a cîte 82 de titluri
$14318.86
Administrarea programului:
Total:

$53,04
$19 922.75

CLINICA JURIDICÃ
Clinica Juridicã a fost creatã la 14 septembrie 1998 ca
urmare a colaborãrii dintre Programul de Drept al FSM,
COLPI ºi Facultatea de Drept, USM.
În cadrul clinicii, studenþi ai facultãþii de drept USM, cu
suportul lectorilor tutori, desfãºoarã urmãtoarele activitãþi: consultaþii juridice, întocmire de acte procedurale,
reprezentarea clienþilor în instanþe de judecatã.
Pe durata celor douã semestre ale anului universitar 1999
- 2000 în activitatea clinicii au fost încadraþi 161 de
studenþi ai Facultãþii de Drept a Universitãþii de Stat din
Moldova ºi ai Academiei de Drept. Activitatea studenþilor
a fost coordonatã ºi supravegheatã de 16 tutori.
Asociaþia Publicã Clinica Juridicã ºi-a extins activitatea
în urmãtoarele domenii, formînd în acest sens urmãtoarele secþiuni: Secþiunea cazuri civile; Secþiunea Refugiaþi;
Secþiunea drepturile Omului.
Prezentul an de activitate s-a soldat cu 57 de cazuri (75
de cazuri în cei doi ani de activitate) în care studenþii AP
Clinica Juridicã au obþinut cîºtig de cauzã în urmãtoarea ordine:
Dreptul locativ  18; Dreptul familiei  17; Dreptul
muncii  15; Dreptul succesoral  7.
Este important a se menþiona cã instruirea în Clinica
Juridicã a devenit parte integrantã a programei de studii a
Universitãþii de Stat din Moldova, obþinînd statutul de
curs facultativ, pentru care studenþii sînt notaþi.

Total:

$23 000

BIBLIOTECA PUBLICÃ DE DREPT
Biblioteca Publicã de Drept are ca obiectiv crearea unui
centru informaþional juridic indispensabil societãþii care
ar oferi posibilitatea creãrii unui sistem eficient de educare ºi perfecþionare a celor implicaþi în activitatea juridicã.
Actualmente Biblioteca lucreazã asupra creãrii colecþiei
de documente ºi a ºtiinþelor marginale pe suport tradiþional ºi electronic. Nucleul de bazã al colecþiei va consta
din legi ºi documente oficiale, care va fi completatã
permanent conform unui plan elaborat de cãtre personalul Bibliotecii Publice de Drept ºi Consiliul de Experþi.
Materialele juridice suplimentare vor fi furnizate ºi prin
donaþii ale colecþiilor existente în R.M.
Prin Internet vor fi disponibile materiale juridice full-text:
legi, decizii guvernamentale, tratate ºi alte materiale oficiale, care se vor considera drept achiziþii de bibliotecã.
Biblioteca Publicã de Drept va fi dotatã cu echipament
software ºi hardware pentru:
 crearea catalogului electronic local ºi a bazelor de
date specializate  staþii de lucru pentru bibliotecari;
 plasarea resurselor informaþionale în formã electronicã (CD, buletine, reviste, cãrþi în format electronic)
 pentru bibliotecari ºi utilizatori;
 accesarea resurselor informaþionale internaþionale,
baze de date internaþionale prin Internet de cãtre
utilizatorii centrului;
 5 staþii OPAC vor fi puse la dispoziþia utilizatorilor
pentru accesarea catalogului electronic al bibliotecii.
Crearea, lansarea ºi menþinerea paginii Web va oferi
servicii on-line, acces la cataloagele locale ºi internaþionale ale bibliotecilor.
Se va elabora un program de educare informaþionalã a
utilizatorilor care va permite organizarea lecþiilor de ins-
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Modele de acte notariale, autor: Elena MOCANU.
250 de exemplare

Pentru a obþine atît cunoºtinþe suplimentare, cît ºi deprinderi practice 5 studenþi angrenaþi în activitatea Secþunii Refugiaþi au participat la ªcoala de varã pentru
Drepturile Omului din Strasbourg, Franþa.
De asemenea, Coordonatorul Secþiunii Refugiaþi ºi Directorul Executiv al Clinicii Juridice au participat la douã
întruniri ale clinicilor din Europa de Est (noiembrie 1999
ºi mai 2000) desfãºurate în Cracovia, Polonia, cu scopul
constituirii noilor Clinici pentru refugiaþi ºi a elaborãrii
curricullum-ului universitar.
Alt eveniment important al acestui an a fost ºi semnarea
acordurilor de acordare a asistenþei juridice de cãtre
Clinica Juridicã Centrului Independent de Jurnalism din
Moldova, în conformitate cu care Clinica acordã asistenþã juridicã CIJ-ului pe 7 dosare intentate atît ziariºtilor,
cît ºi redacþiilor ziarelor din republicã. Un acord similar a
fost semnat ºi între Clinica Juridicã ºi Centrul Naþional de
Prevenire a Abuzului faþã de Copii.

Fundaþia Soros-Moldova

Contractul comercial de vînzare internaþionalã, autori: Lidia
MACOVEI, M. IONICHE.
300 exemplare
$1183.31
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truire în navigarea prin Internet, accesarea ºi utilizarea
on-line a bazelor de date juridice.
Biblioteca va fi deschisã pentru publicul larg începînd cu
luna mai 2001.
Adresa Bibliotecii Publice de Drept: Chiºinãu, str. Armeneascã nr. 42.
Total:

$200 000

PROGRAMUL DE ELABORARE ªI COMENTARII
A NOILOR TEXTE DE LEGI
Scopul programului este facilitarea adoptãrii unui numãr
larg de modificãri legislative în concordanþã cu cerinþele
tratatelor multilaterale ºi bilaterale semnate ºi ratificate
în ultimii ani de Republica Moldova. De asemenea, apariþia unor acte normative adecvate duce în mod inevitabil
la reducerea numãrului de decizii greºite ale instanþelor
de judecatã.
Un alt scop al programului este de a motiva specialiºtii în
drept sã se pronunþe asupra valorii, competitivitãþii ºi
aplicabilitãþii unor acte normative care, din cauza caracterului incoerent ºi ambiguu, prezintã dificultãþi în aplicare ºi dau naºtere interpretãrilor contradictorii. Rezultatele comentariilor au fost materializate în publicaþii care,
fiind puse ulterior la dispoziþia instanþelor de judecatã,
organelor procuraturii, instituþiilor de învãþãmînt juridic,
ministerelor, duc la aplicarea corectã ºi uniformã a textelor de legi de cãtre instanþe abilitate.
În cadrul programului au fost acordate urmãtoarele granturi:
Grant Centrului de Drept din Republica Moldova pentru
editarea colecþiei Biblioteca juridicã:
Curtea de Apel. Practica judiciarã.
Participaþia la infracþiune, autor Xenofon ULIANOVSCHI
Contravenþii administrative, autor: Sergiu FURDUI
Cãile extraordinare de atac în materie penalã, autor: Mircea
IUGA
Societatea comercialã, autor: Tudor LAZÃR
$5775
Grant pentru elaborarea proiectului Legii cu privire la
actele legislative
Autori: Grigore GUÞU, Oleg UÞICA, Corneliu GURIN, Iurie
IORDAN, Boris NEGRU, Eugen RUSU
$2000
Grant pentru elaborarea culegerii de acte normative comentate în dreptul muncii
Autori: Nicolae SADOVEI, Nicolae ROMANDAª, Elena
BELEI, Elena MOCANU
$1200
Grant pentru elaborarea proiectului legii cu privire la
organizaþiile necomerciale

Autori: Centrul CONTACT, Angela BUTNARCIUC, Galina
CHIRICENCO, Gheorghe CHIBAC, Natalia IZDEBSCHI, Nicolae ROªCA, Oleg EFRIM, Ilia TROMBIÞCHI, Sergiu BÃIEªU, Victor VOLCINSCHI
$6000
Grant Curþii Supreme de Justiþie pentru publicarea Culegerii de exemple din practica judiciarã în cauzele concrete ale Curþii Supreme de Justiþie a Republicii Moldova
(1989 - 1999)
$3137
Grant Curþii Supreme de Justiþie pentru publicarea culegerii de hotãrîri explicative ale Plenului Judecãtoriei
Supreme ºi ale Curþii Supreme de Justiþie a Republicii
Moldova (1974 - 1999)
$2694
Grant Agenþiei pentru Susþinerea Învãþãmîntului Juridic ºi
a Organelor de Drept Ex Lege
Pentru organizarea simpozionului internaþional Statutul
juridic al refugiaþilor ºi al solicitanþilor de azil în statul de
drept, 29 - 30 septembrie 2000 Chiºinãu
$1451
Grant Agenþiei pentru Susþinerea Învãþãmîntului Juridic ºi
a Organelor de Drept Ex Lege
Pentru organizarea seminarului de instruire a cadrelor
justiþiei ºi profesorilor facultãþilor de drept cu genericul
Contenciosul administrativ  realizãri ºi perspective,
experienþa europeanã, 11-13 decembrie 2000, Chiºinãu
$4776
Grant Centrului de Dezvoltare ºi Implementare a Reformelor Economice pentru Elaborarea standardelor naþionale de contabilitate cu comentarii pentru organizaþiile non-guvernamentale
$8639
Grant pentru participare la lucrãrile grupului de experþi
pentru combaterea finanþãrii ilegale a partidelor politice
(GMCF) format de cãtre Consiliul Europei, 19-21 iunie
2000, Strasbourg, Franþa
Natalia IZDEBSCHI
$942.23
Administrarea programului:
Total:

$46.74
$35 222.39

CENTRUL DE PERFECÞIONARE A CADRELOR DIN
SISTEMELE MINISTERULUI JUSTIÞIEI
ªI ALE PROCURATURII
Anul 2000 este cel de-al treilea an de finanþare a Centrului de Perfecþionare a Cadrelor Justiþiei. Scopul principal al acestei instituþii este instruirea profesionalã a judecãtorilor din Republica Moldova ºi promovarea idealu-

Total:

$70 000

DEMOCRATIZAREA FORÞELOR ARMATE
Programul de democratizare a forþelor armate are drept
scop promovarea principiilor fundamentale ale drepturilor omului în mediul militarilor, instaurarea unui control
social ºi a unui sistem de monitorizare referitor la respectarea drepturilor persoanei în armata naþionalã. Din punct
de vedere al managementului ºi mecanismelor de implementare, programul presupune cîteva etape: campanie
de informare a militarilor despre drepturile acestora prevãzute în acte normative naþionale ºi internaþionale, crearea unui centru de asistenþã juridicã ºi consultaþii pentru recruþi ºi militari în termen, elaborarea unui sistem
regulat de monitorizare.
În cadrul programului au fost acordate urmãtoarele granturi:
Grant pentru elaborarea Ghidului militarului în termen, Ghidului recrutului si Ghidului militarului care efectueazã serviciul
militar alternativ
Autori: Valentin VEREJAN, Xenofont ULIANOVSCHI
$1000
Grant Asociaþiei Judecãtorilor din Republica Moldova pentru publicarea ºi distribuirea Ghidului militarului în termen,
Ghidului recrutului ºi Ghidului militarului care efectueazã serviciul militar alternativ
$7974.93
Total:

$8974.93

PREVENIREA CRIMINALITÃÞII JUVENILE
Programul are drept scop de bazã promovarea principiilor Convenþiei ONU privind drepturile copilului în mediul reprezentanþilor organelor de drept, informarea ºi
familiarizarea adolescenþilor cu cadrul juridic naþional ºi
internaþional privind drepturile copiilor.

În cadrul programului au fost acordate urmãtoarele granturi:
Grant Asociaþiei Femeilor de Carierã Juridicã pentru implementarea proiectului Drepturile copilului ºi justiþia
juvenilã în RM
$28 908
Grant pentru traducerea ºi expertiza lingvisticã a chestionarelor pentru analiza posibilitãþilor de creare în Republica Moldova a unui centru de pedepse alternative
pentru minorii infractori dupã sãvîrºirea infracþiunilor
Virgiliu MIHÃILESCU
$350
Total:

$29 258

REFORMA PENITENCIARÃ
Începînd cu anul 2000 Programul de reformã penitenciarã a constituit ºi va constitui în continuare domeniul
major de activitate pentru programul de drept al Fundaþiei Soros-Moldova. Scopurile ºi obiectivele programului sînt determinate de urmãtoarele necesitãþi:
 crearea unui cadru normativ adecvat cerinþelor ºi
standardelor internaþionale pentru acte normative ce
vizeazã detenþia în penitenciare ºi pedeapsa penalã în
general;
 crearea unui sistem permanent de monitorizare a
respectãrii drepturilor omului în instituþii penitenciare
ºi control social;
 îmbunãtãþirea relaþiilor dintre administraþii penitenciare ºi deþinuþi pe de o parte, dar ºi între deþinuþi ca
atare, pe de altã parte;
 accesul la informaþii vizînd activitatea Departamentului Instituþiilor Penitenciare a Ministerului Justiþiei,
transparenþa sistemului, lucrul cu mass- media.
În cadrul Programului au fost acordate urmãtoarele granturi:
Grant pentru participare la conferinþa practico-ºtiinþificã
Organizarea lucrului operativ de investigaþii în locurile
de detenþie ºi interacþiunea cu organele operative în
descoperirea infracþiunilor, cãutarea ºi extrãdarea condamnaþilor evadaþi, ce se ascund pe teritoriul statelor
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Mecanismele programului prevãd:
 organizarea unei campanii de informare ºi documentare a reprezentanþilor organelor de drept cu prevederile Convenþiei cu accent sporit pe aspectul justiþiei
juvenile;
 dezvoltarea abilitãþilor practice de aplicare a prevederilor convenþiei în procesul de înfãptuire a justiþiei
asupra minorului;
 informarea ºi familiarizarea adolescenþilor cu cadrul
juridic naþional privind drepturile acestora în procesul
de înfãptuire a justiþiei.

Fundaþia Soros-Moldova

rilor independenþei justiþiei. În cadrul acestui centru se
efectueazã, de asemenea, ºi instruirea profesionalã a
procurorilor ºi avocaþilor.
Anul 2000 a început cu instruirea ºefilor de cancelarie
din instanþele judecãtoreºti (25 persoane). În luna februarie au fost organizate cursurile de perfecþionare pentru 25 de anchetatori ai procuraturii. Începînd cu 21
februarie 2000 a demarat seria de 3 cursuri pentru judecãtorii cu stagiul între 5 ºi 15 ani. În luna martie beneficiari ai Centrului au fost alþi 60 de judecãtori.
De asemenea, au fost organizate cursuri speciale în colaborare cu PNUD, ABA/CEELI, DOJ, ICNUR, Consiliul Europei etc. Spre exemplu: Schimbarea rolului organelor de
aplicare a legii ºi a procurorilor în procesul penal, Standardele Convenþiei Europene ºi profesia de avocat,
Protecþia internaþionalã ºi naþionalã a refugiaþilor etc.
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CSI, elaborarea unor acte legislative unice þãrilor CSI în
privinþa cãutãrii ºi extrãdãrii condamnaþilor evadaþi. Reformele penitenciare, 10 -12 octombrie 2000, Moscova,
Rusia
Gheoghe SLUTU, Vasile FLOREA
$488.08
Granturi individuale pentru elaborarea Ghidului pentru deþinuþi
Valeriu TROENCO, Constantin FANA, Victor MORARU,
Gheorghe LIPADAT, Anatolie CHIRIAC, Vitalii CÂRHANÃ,
Valentina PLOHOTNIUC, Lilia BOLIUH
$3200
Grant Departamentului Instituþiilor Penitenciare al Ministerului Justiþiei al Republicii Moldova pentru participarea
instituþiilor penitenciare la expoziþia internaþionalã specializatã în construcþii ºi materiale de construcþie Moldconstruct - 2000, MOLDEXPO, 6 -10 iunie 2000.
$1380
Grant Centrului pentru Cooperare Juridicã Internaþionalã
din Leiden, Olanda
Misiunea de evaluare a necesitãþilor pentru reforma penitenciarã în Republica Moldova
$6750
Administrarea programului:
Total:

$33,98
$11 852.06

REFORMA POLIÞIEI
Scopul programului este acordarea de asistenþã în procesul de reformã a poliþiei, descentralizarea acestei instituþii.
Perfecþionarea cunoºtinþelor profesionale ale angajaþilor
Ministerului de Interne ºi educarea ofiþerilor de poliþie în
spiritul respectãrii drepturilor omului.
Îmbunãtãþirea relaþiei dintre poliþie ºi comunitate.
În cadrul programului au fost acordate urmãtoarele granturi:
Grant Colegiului de Poliþie D. Cantemir pentru realizarea
proiectului Promovarea unor noi abordãri în cadrul procesului de instruire a viitorilor poliþiºti în cadrul Colegiului
de Poliþie D. Cantemir din Republica Moldova
$18349
Granturi individuale pentru elaborarea Ghidului inspectorului de sector
Mihail BULMAGA, Sergiu CRUDU, Victor CEBOTAR, Vadim GRINCO, Nicolae CEBOTARI, Valeriu LEONTIEV, Sergiu FURDUI, Nicolae CLIMA, Tudor POPOVICI
$2550
Granturi individuale pentru elaborarea comentariului la
legislaþia rutierã a Republicii Moldova

Nicolae UÞICÃ, Mihai CEBOTARU, Nicolae GRIBINCEA
$1500
Administrarea programului:
Total:

$150.50
$22 549.50

COMBATEREA CORUPÞIEI
Perioada de tranziþie este însoþitã de lipsa încrederii
populaþiei în viitor. În aceastã situaþie fenomenul corupþiei îºi gãseºte condiþii favorabile pentru dezvoltare.
În aceastã ordine de idei, reforma juridicã în Moldova în
perioada de tranziþie nu trebuie înþeleasã de cãtre cetãþenii sãi ca o misiune doar a guvernului, ci ca un proces în
care fiecare este implicat personal. Fiecare cetãþean trebuie sã fie conºtient de faptul cã reforma nu se va bucura
de succes atîta timp cît populaþia acceptã corupþia ca o
normã a convieþuirii sociale.
Programul are drept scop conºtientizarea de cãtre populaþie a pericolului corupþiei pentru societate ºi pentru
fiecare individ în parte, stimularea mass-media pentru aºi pãstra permanent atenþia asupra fenomenului, crearea
unui disconfort social pentru oficialitãþi corupte.
În cadrul programului au fost acordate urmãtoarele granturi:
Grant pentru participare la reuniunea în cadrul Pactului
pentru Stabilitate în Europa în problemele combaterii
crimei organizate, 16 iunie 2000, Viena, Austria
Stanislav PAVLOVSCHI
$620.63
Grant acordat Fundaþiei Viitorul pentru realizarea proiectului Diminuarea efectelor corupþiei politice asupra
sistemului de instituþii publice din Republica Moldova
$23 690
Total:

$24 310.63

SUME REPORTATE DIN ANUL 1999 PENTRU
A FI PLÃTITE ÎN ANUL 2000
În anul 1999, programul a anunþat un concurs deschis
pentru efectuarea cercetãrilor asupra fenomenului corupþiei 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
anul 2000.
Concursul pentru lucrãri de cercetare a fenomenului corupþiei în Republica Moldova
Cîºtigãtorii etapei II:
Andrei RUSU, Lilian NEGURÃ, Marian JALENCU, Ion GUMENII, Vasile GURIN, Valeriu PASCARU, Strechie MARCELA, Ilie SERGIU, Lilia CARASCIUC.
Autorii culegerii de lucrãri: Andrei Rusu, Marian Jalencu,
Ion Gumenîi, Vasile Gurin, Valeriu Pascaru, Ilie Sergiu,
Carasciuc Lilia, Lilian Negurã.

$14 565

Publicarea comentariului Administraþia publicã localã în Republica Moldova. Comentarii legislative
Total:

$1756

PROGRAMUL NOI ªI LEGEA
Programul Noi ºi Legea sau Educaþie (Street Law) în
anul 2000 a continuat pilotarea manualelor noi Noi ºi
Legea ºi pregãtirea studenþilor de la Universitatea Ion
Creangã ºi a început instruirea profesorilor care vor
preda noua disciplinã la nivel naþional din septembrie
2001. Pe baza experienþei din anii precedenþi de pilotare,
echipa SIEDO a modificat modalitatea de monitorizare a
procesului de pilotare în sensul: axãrii predãrii ºi analizãrii lecþiilor pe obiectivele curriculare, accentuãrii rolului evaluãrii în procesul de educaþie ºi promovãrii mai
ferme a disciplinei Noi ºi Legea ca factor de democratizare a mediului ºcolii.
Buget:

$44 928

PROGRAME FINANÞATE INTEGRAL
DE CÃTRE INSTITUTUL PENTRU POLITICÃ
CONSTITUÞIONALÃ ªI LEGISLATIVÃ (COLPI)
Conferinþa Internaþionalã Anualã a Directorilor Centrelor
de Perfecþionare a Cadrelor Justiþiei din Europa Centralã
ºi de Sud-Est. Tema Colectarea resurselor financiare ºi
durabilitatea financiarã. Organizator: Centrul Republican pentru Perfecþionarea Cadrelor Justiþiei din Republica Moldova. 12 - 13 mai 2000, Chiºinãu, Moldova.
$47031.18
Seminarul Internaþional din cadrul proiectului pilot Justiþia Militarã, practica legislaþiei naþionale ºi internaþionale. Organizatori: Centrul Republican pentru Perfecþionarea Cadrelor Justiþiei din Republica Moldova în colaborare cu Judecãtoria Militarã. 12 - 14 iunie 2000, Chiºinãu, Moldova.
$8952.46
Grant pentru participare la Training în serviciul militar
alternativ, 6-9 aprilie 2000, Perm, Rusia
Valeriu LAZARI, Eugen CHIRSANOV
$1026.01
Grant pentru participare la seminarul Metodologia predãrii aplicãrii forþei, armelor de foc ºi tratamentul victimelor în cadrul ºcolilor de poliþie, 19-24 iunie 2000,
Budapesta, Ungaria
Mihai CIUBACIUC, Igor GORI
$759.90

Grant pentru participare la seminarul Drept Constituþional Comparat ºi Soluþionarea conflictelor în cadrul
OMC ºi Arbitrajul Comercial Internaþional, 11 - 24 iunie
2000, Budapesta, Ungaria
Inga PROÞUC, Aliona BÎTCÃ
$661.92
Grant pentru participare la întrunirea regionalã a Clinicilor Juridice, 25 iunie - 1 iulie 2000, Sofia-Varna, Bulgaria
Dragoº BLÃNARU, Eugeniu OSMOCHESCU
$1189.12
Grant pentru participare la Seminarul Justiþia Militarã,
27 iunie - 2 iulie 2000, Riga, Lituania; 2-6 iulie 2000,
Tbilisi, Georgia.
Xenofont ULIANOVSCHI
$1095.24
Grant pentru pregãtirea chestionarelor pentru analiza
posibilitãþilor de creare în Republica Moldova a unui
centru de pedepse alternative pentru minorii infractori
dupã sãvîrºirea infracþiunilor.
Jana COSTACHI, Larisa MICULEÞ
$300
Grant pentru participare la Training-ul pentru angajaþii
bibliotecilor de drept, 8-15 octombrie 2000, Moscova,
Rusia
Mariana HARJEVSCHI
$175.88
Grant pentru participare la seminarul Formarea formatorilor în cadrul proiectului pilot pentru ºcolile de poliþie, 23-28 septembrie 2000, Amsterdam, Olanda
Anatolie BANTUª, Nadejda DEMIAN
$1106.84
Grant pentru participare la Conferinþa Detenþia preventivã, 12-16 noiembrie 2000, Riga, Lituania
Victor MUNTEANU, Igor DOLEA
$1301.60
Grant pentru participare la sesiunea de pregãtire ºi formare pentru tineri lectori de la facultãþile de drept a
universitãþilor din CSI - II, 5-19 noiembrie 2000, Budapesta, Ungaria
Oleg BONTEA, Victoria ARHILIUC
$605.53
Grant pentru participare la training-ul Reducerea violenþei în penitenciare ºi pregãtirea deþinuþilor pentru eliberare, 25 noiembrie - 2 decembrie 2000, Varºovia, Polonia
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Total cheltuieli:

Grant pentru participare la seminarul Formarea formatorilor în cadrul Centrelor de Perfecþionare a Cadrelor
Justiþiei, 31 mai - 4 iunie 2000, Budapesta, Ungaria
Dina ROTARCIUC, Gheorghe MÎRZAC
$661.54

Fundaþia Soros-Moldova

Experþi ºi coordonatori de ediþie:
Constantin Marin, Igor Dolea, Victor Popa, Corneliu Popovici ($500/persoanã)
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Valentina PLOHOTNIUC, Gheorghe LIPADAT
Total:
Total cheltuieli Programe de Drept:

$907.71
$65 777.93
$593 671

PROGRAME PENTRU FEMEI
(În colaborare cu Reþeaua Programe
pentru Femei, Institutul pentru
o Societate Deschisã, New York)
În cel de-al treilea an ansamblul activitãþilor realizate în
Programul Femei (programul a fost iniþiat în 1998) a avut
scopul de a promova încontinuu drepturile femeilor, în
vederea obþinerii unui statut social, economic ºi politic
egal cu cel al bãrbatului. Astfel, toate activitãþile, întreg
programul a fost o continuitate fireascã a iniþiativelor din
1999 (evident, þinînd cont de specificul autohton), dar
am implementat ºi programe noi, cum ar fi Crearea
Centrelor Gender (Universitatea de Stat din Moldova),
Educaþia prin mandatare (CDT). În linii mari, au fost
susþinute programele care, iniþiate anterior, au avut un
efect pozitiv în societate: cele pentru fortificarea sãnãtãþii femeii, de combatere a violenþei împotriva femeilor,
de eradicare a traficului cu femei ºi copii; susþinerea
programelor pentru femeile-ziariste, care abordeazã problemele cu care se confruntã femeile în perioada de
tranziþie; sporirea rolului ONG-urilor de femei în rezolvarea problemelor sociale, economice; dezvoltarea programelor strategice privind abordarea integratã a egalitaþii genurilor, promovarea si perfecþionarea modelelor noi
de relaþii umane; crearea de posibilitãþi pentru participarea femeilor din Republica Moldova la iniþiative internaþionale.
FORTIFICAREA SÃNÃTÃÞII FEMEII
Scopul programului: programul a fost destinat organizaþiilor neguvernamentale active pe problemele femeilor
avînd ca domeniu prioritar de activitate revigorarea sãnãtãþii femeilor. Obiectivul major al Programului constã
în susþinerea proiectelor de combatere a cancerului mamar, maladie care în ultimii ani a afectat un numãr mare
de femei între 40-45 ani; lansarea programelor în vederea
prevenirii, diagnosticãrii ºi tratãrii cancerului; precum ºi a
programelor de instruire a femeilor în scopul unei atitudini civilizate faþã de propria sãnãtate.
Proiecte realizate:
Implementarea screening-ului patologiilor precanceroase ale glandei mamare în oficiile medicilor de familie.
Proiectul are o duratã de trei ani ºi constã dintr-o serie de

seminare de instruire a medicilor de familie din republicã.
ONG Asociaþia Medicilor de Familie din Moldova. Director, Grigore BIVOL.
$ 19 150
Participare la primul Congres European al Societãþilor de
menopauzã, Praga, aprilie, 2000. Beneficiar, Valentin
FRIPTU.
$850.
SPORIREA ROLULUI ONG-URILOR DE FEMEI
ÎN SOLUÞIONAREA PROBLEMELOR CU CARE
SE CONFRUNTÃ FEMEILE (competiþie deschisã)
Competiþie deschisã pentru organizaþiile neguvernamentale active pe problemele femeilor care au ca domeniu
prioritar de activitate eradicarea violenþei manifestate
împotriva femeilor; combaterea traficului cu fiinþe umane; fortificarea sãnãtãþii femeii, femeile ºi mass-media;
susþinerea iniþiativelor informaþionale; studiul genurilor.
Scopuri:
 Sprijinirea creãrii unor grupuri consultative ale ONGurilor ºi promovarea lor ca partener de dialog ºi acþiune în cadrul grupurilor de lucru cu factorii de decizie.
 Sprijinirea activitãþii ONG-urilor în vederea sporirii
rolului ºi eficienþei lor sociale. Realizarea unor proiecte ce ar ajuta la rezolvarea problemelor cu care se
confruntã societatea cum ar fi ºomajul, sãrãcia, sãnãtatea precarã a copiilor ºi femeilor, eradicarea violenþei ºi traficului; sporirea rolului mass-media în promovarea imaginii femeilor. Implementarea unor proiecte
de instruire a femeilor pe diferite domenii pentru a le
ajuta sã-ºi dezvolte anumite calitãþi cum ar fi cea de
lider, de apãrare a drepturilor ºi demnitãþii lor, de
toleranþã; cultura relaþiilor umane.
 Studierea situaþiei ºi stabilirea domeniilor de cooperare cu ONG-urile în aplicarea unor programe de dezvoltare economicã ºi socialã.
 Susþinerea creãrii unei reþele de ONG de femei în
mediul rural.
Concurs de proiecte (aviz în presã)
Proiecte realizate:
Telefonul încrederii pentru adolescente. Centrul de Reabilitare ºi Diagnosticare Armonie. Director: Lilia ROMANESCU.
$ 780
Implicarea femeilor în viaþa comunitãþii prin instruire,
seminar. ONG Gloria, Floreºti. Director: Vera VASILCENCO.
$ 800
Fetele conducînd lumea noastrã, tabãra de varã. Director: Emery KIRSTEN, voluntar la Corpul Pãcii. Cofinanþare: Clubul Internaþional al Femeilor, Corpul Pãcii.
$ 1000

Participare la seminarul de instruire Eradicarea violenþei
domestice ºi a abuzului împotriva copiilor. 31 august - 7
septembrie 2000, Budapesta. Beneficiari: Eugen COBÎLAª. Melania MIHAILOV, Svetlana FILINCOV, Natalia COJOCARU.
$ 1344

Proiecte realizate:
Eradicarea traficului cu femei. Asociaþia Femeilor de Carierã Juridicã. Director: Jana COSTACHI.
$ 5656

Combaterea traficului cu femei. ONG Onoarea ºi Dreptul Femeii Contemporane, Bãlþi. Director: Olga PATLATI.
$ 1305

Modalitãþi de prevenire a traficului cu femei (mame singure), seminar. ONG Milena SM. Director: Larisa UNGUREANU.
$ 650

Participare la Conferinþa Violenþa contra femeii ºi drepturile umane. Aspecte juridice; 6-10 septembrie 2000,
Toledo, Spania. Beneficiar: Jana COSTACHI.
$ 668

Contribuþii sociopsihologice în contracararea traficului
de femei în Republica Moldova. Asociaþia Psihologilor
Profesioniºti din Moldova. Director: Svetlana PRODAN.
$ 8248

Ziua Mondialã a Femeilor din Mediul Rural, 15 octombrie
2000. Centrul Naþional de Studii ºi Informare pentru
Problemele Femeilor. Director: Galina PRECUP.
$ 1200

ABORDAREA INTEGRATÃ A EGALITÃÞII
GENURILOR (GENDER STUDIES)
Scopul: susþinerea ºi promovarea mecanismelor de cercetare a egalitaþii între bãrbaþi ºi femei; elaborarea concepþiei de abordare integratã a egalitãþii genurilor sub
toate aspectele.

Prevenirea traficului de fiinþe umane. Crearea cluburilor
pentru adolescente. Centrul de Dezvoltare a Tineretului.
Director: Margareta DUªCEAC.
$ 5591
Noi cunoºtinþe ºi deprinderi de muncã  noi oportunitãþi profesionale, program combinat de instruire teoreticã ºi practicã. ONG Sinergie. Director: Lucia OLÃRESCU.
$ 4500
Sporirea capacitãþilor organizaþionale ºi manageriale ale
ONG-urilor active pe problemele femeilor. Centrul Contact. Director: Aliona NICULIÞÃ.
$ 10 000
Educaþia Gender. Program analitic opþional. Universitatea de Stat din Moldova. ONG Centrul Gender. Director
de proiect: Valentina LUNGU.
$ 4000
Moº Crãciun la copiii din Cîmpia Sorocii  act de
caritate pentru familiile cu mulþi copii din judeþul Soroca. Prefectura judeþului Soroca. Autorii proiectului:
experþii Programului Femei, Directorul Programului Femei.
$ 2700

Proiecte realizate
Crearea Centrului Universitar de Studii Gender. Universitatea Pedagogicã de Stat. Director: Maia MORÃRESCU.
$ 5000
COMBATEREA VIOLENÞEI MANIFESTATE
ÎMPOTRIVA FEMEII
Scopul: susþinerea activitãþii Centrelor de Asistenþã ºi
Protecþie a victimelor violenþei, centre ce acordã asistenþã medicalã, psihologicã, consultanþã juridicã femeilor care au suferit din cauza violenþei domestice, dar ºi în
societate; crearea azilurilor pentru protejarea victimelor;
instruirea poliþiºtilor de sector în domeniul întocmirii
proceselor-verbale în apelurile pe caz de violenþã ; instruirea ºi familiarizarea cu metode ºi modele noi de eradicare a violenþei domestice.
Proiecte realizate:
Susþinerea activitãþii Centrului de Asistenþã ºi Protecþie a
victimelor supuse violenþei. ONG Femeia Azi, Chiºinãu.
Director: Liuba URÎTU.
$ 6112
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Serviciul Informaþional de consultanþã ºi asistenþã juridicã privind drepturile femeilor; seminar. ONG Dum spiro, spero, Edineþ. Director: Rima BÃIEªU
$ 990

COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINÞE UMANE
Scopul: eradicarea traficului cu fiinþe umane prin susþinerea unor activitaþi de informare ºi instruire în scop de
apãrare ºi protejare a victimelor traficului; instruirea pãrinþilor în scop de protejare a copiilor; sensibilizarea
factorilor de decizie ºi a opiniei publice prin intermediul
mass-media asupra proporþiilor pe care le-a atins acest
flagel social.

Fundaþia Soros-Moldova

Pentru femeile din mediul rural, patru seminare. Clubul
Femeilor Ora Împlinirilor, Rezina. Director: Liuba ZAMÃ.
$ 985
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Susþinerea activitaþii Centrului de Asistenþã ºi Protecþie a
victimelor supuse violenþei. ONG Asociaþia Femeilor cu
Diplomã Universitarã, Bãlþi. Director: Silvia CHETRARI.
$ 8659
Instruirea reprezentanþilor organelor de drept ºi ai liderilor
ONG-urilor din judeþul Lãpuºna în combaterea violenþei
domestice (Women Friendly response to violence against
women) conform modelului Duluth (etapa II). Centrul de
Dezvoltare a Tineretului. Director: Melania MIHAILOV.
Proiect cofinanþat de Reþeaua Programe Femei.
$ 5229
INIÞIATIVE INFORMAÞIONALE
Scopul: promovarea ºi protejarea valorilor feminine; consolidarea familiei; conºtientizarea generalã a problemelor femeilor ºi a drepturilor lor; difuzarea informaþiei pentru femei; efectuarea studiilor despre sãnãtatea moralã ºi
fizicã a femeii; despre sãnãtatea reproductivã.
Proiecte realizate:
Centrul Naþional de Studii ºi Informare pentru Problemele Femeilor  elaborarea ºi desfãºurarea programului
de susþinere ºi promovare a valorilor feminine, a drepturilor femeii ºi de consolidare a familiei, de informare cît
mai amplã a femeii, precum ºi a societãþii asupra multiplelor probleme ce o preocupã ºi o dominã. Director de
proiect: Galina PRECUP. Proiectul continuã al treilea an.
Cofinanþatori: Baroul Avocaþilor Americani, UNICEF, Clubul Internaþional al Femeilor, PNUD.
Obiective:
 difuzarea informaþiei despre conþinutul activitãþilor
centrului atît în mijloacele de informare în masã, cît ºi
în mediul organizaþiilor 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 organizaþiile de
femei din Moldova ºi la activitãþile lor;
 monitorizarea studiilor în diferite domenii care vizeazã sãnãtatea femeii;
 colaborarea cu organele statale ºi organizaþiile neguvernamentale la elaborarea unor politici de soluþionare a problemelor cu care se confruntã femeile.
$ 15 000
Susþinerea activitãþii Clubului Ziaristelor Zece Plus. Scopul proiectului: susþinerea ºi promovarea valorilor feminine; sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor
cu care se confrunta femeile în perioada de tranziþie;
asupra respectãrii drepturilor femeilor, difuzarea acestei
informaþii în mass-media întru soluþionarea problemelor,
opþiuni pentru o mai bunã condiþie socialã a femeilor;
informarea continuã a femeilor despre aspectele relaþii-

lor de gen. Activitatea Clubului s-a rezumat la ºedinþele
lunare cu persoane invitate, factori de decizie în masurã
sã rezolve problemele cu care se confruntã femeile în
perioada de tranziþie; editarea buletinului Zece Plus (ºase
numere); desemnarea a trei premii pentru cei mai buni
ziariºti care abordeazã problematica feministã; participarea în proiectul Moº Crãciun la copiii din Cîmpia
Sorocii. Director de proiect: Lidia BOBÂNÃ.
$ 11 310
Educaþie prin mandatare. Pregãtirea formatorilor pentru
realizarea proiectului. Seminar internaþional de instruire
a formatorilor (Ucraina, Azerbaidjan, Moldova). Director
de proiect: Margareta DUªCEAC, Centrul de Dezvoltare a
Tineretului.
$3520
TRADUCERE ªI EDITARE DE CARTE
ÎN PROBLEMATICA FEMINISTÃ
Prin realizarea acestui program ne-am propus scopul de
a acoperi vacuumul de carte în problematica feministã
care existã în Moldova. Programul este adresat în primul
rînd femeilor, adolescenþilor, studenþilor.
Our Bodies, Ourselves for the New Century: A Book by and for
Women, Boston Womens Health Book Collective  în
curs de apariþie la Editura Litera. Director: Anatol VIDRAªCU.
$6000
Sacrificing Ourselves for Love, Boston Womens Book Collective  în curs de apariþie la editura Museum. Director:
Iurie COLESNIC. Proiectul este cofinanþat de Departamentul Traduceri, OSI, Budapesta.
$5000
Empowering Education, grup de autori, traducerea ºi editarea ghidului pentru formatori. Experþii Programului Femei, Coordonatorul Programului Femei. Realizator, ONG
Colograf.
$1500
Sexual Politics and the European Union: the new feminist challenge, Elman Amy, editura Tehnica-Info, director Alexandru MARIN.
$2295
Total cheltuieli Programe pentru Femei:

$ 133 691

SOCIETATE CIVILÃ
Misiunea programului este de a susþine tranziþia Moldovei spre o societate deschisã ºi democraticã prin instituþionalizarea normelor esenþiale ale societãþii civile 

Proiecte finanþate în 2000:
Tinerii schimbã lumea  proiect consacrat Zilei Mondiale a Tinerilor Voluntari
Consiliul Naþional al Tineretului din Moldova
Director de proiect: Iosif MOLDOVANU
$ 1820
Clubul Organizaþiilor Neguvernamentale din Transnistria
Centrul CONTACT
Director de proiect: Igor GROSU
$ 990
Seminar Învãþãmîntul intercultural pentru tinerii din grupele minoritare
Asociaþia Obºteascã Viaþa  un miracol, Cahul
Director de proiect: Ludmila GORCEACOVA
$ 1500
Reducerea sãrãciei prin sporirea capacitãþii de autoconducere a comunitãþii rurale
Asociaþia social - culturalã pentru dezvoltarea durabilã a
comunei Baraboi, jud. Edineþ
Director de proiect: Anatolie MÎÞÃ
$ 1000
Stagiu de formare pentru romii din Moldova
Asociaþia Bahtalo Rom
Director de proiect: Anatol RÃDIÞÃ
Telefonul încrederii
Asociaþia Tinerii pentru Dreptul la Viaþã
Director de proiect: Antoniþa FONARI
Servicii juridice ºi contabile pentru ONG-uri
Centrul de Drept Necomercial
Director de proiect: Oleg EFRIM

$ 1200

$ 5686.70

$ 7193
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$1960

Promovarea agriculturii ecologice pentru fermieri: plantaþii de plante medicinale ºi aromatice
Asociaþia Producãtorilor ºi Prelucrãtorilor de Plante Medicinale ºi Aromatice ASOHERBA
Director de proiect: Alexandru CORDONEANU
$1400
Cu pace în secolul XXI
Organizarea a 15 întîlniri în judeþe pe temele: Toleranþa
ºi buna înþelegere într-o societate aflatã în transformare, Ideea pãcii ºi istoria omenirii
ONG Centrul Dialog Intercultural
Director de proiect: Alexandru JOSUL
$ 1500
Omul lumii raþionale
(Activitãþi: Sãrbãtoarea prieteniei, Ziua apãrãrii copilului)
Liga Femeilor Poloneze din R. Moldova
Director de proiect: Nelly CAPCANARI
$ 1000
Masã rotundã Protecþia socialã a militarilor trecuþi în
rezervã ºi a familiilor acestora: mijloace ºi metode de
ameliorare
Asociaþia veteranilor ºi militarilor trecuþi în rezervã din
forþele armate
Director de proiect: Artur GORªECINIKOV
$ 520
Expertizã ºi recomandãri pentru cadrul normativ cu privire la organizaþiile necomerciale
Centrul CONTACT în colaborare cu Ministerul Justiþiei
Director de proiect: Oleg EFRIM
$ 1000
Informarea populaþiei ºi promovarea legii despre Protecþia Drepturilor Consumatorului
Asociaþia pentru Educaþie Ecologicã ºi Economicã ProEco-F
Director de proiect: Sergiu DÃSCÃLESCU
$ 2000
Cunoaºte-þi drepturile  program de instruire ºi informare în domeniul drepturilor omului
Liga pentru Apãrarea Drepturilor Omului din Republica
Moldova
Director de proiect: Paul STRUÞESCU
$ 1000
Proiect Speranþio
Fondul de Binefacere Învingere  Preodolenie
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COMPETIÞIE DESCHISÃ PENTRU FINANÞAREA
PROIECTELOR ORGANIZAÞIILOR
NEGUVERNAMENTALE
Obiectivele programului:
 încurajarea ºi susþinerea organizaþiilor neguvernamentale care promoveazã participarea ºi iniþiativa socialã;
 încurajarea contactelor între ONG-uri ºi instituþii de
stat, pentru rezolvarea problemelor sociale;
 instruirea specialiºtilor din sectorul nonprofit;
 promovarea toleranþei ºi a protecþiei drepturilor omului.

Monitorizarea alegerilor în judeþul Taraclia
Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului
Director de proiect: ªtefan URÎTU

Fundaþia Soros-Moldova

drepturile individuale, libera asociere, delimitarea sferelor publicã ºi privatã, legalitatea, libertatea de opinie,
iniþiativa, precum ºi susþinerea creãrii mecanismelor de
influenþã ºi control ale societãþii asupra statului ºi instituþiilor sale.
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Director de proiect: Sergiu AFANASENCO

$ 1500

Suport pentru activitatea asociaþiei Lumina
Asociaþia Lumina a pedagogilor transnistreni din Republica Moldova
Director de proiect: Eleonora CERCAVSCHI
$ 2000
Organizarea Zilelor Cervantes în Republica Moldova
Centrul de susþinere ºi propagare a limbii ºi culturii spaniole Cervantes
Director de proiect: Ana BOLOGAN
$ 410
Dezvoltarea social-economicã localã (seminare ºi masã
rotundã)
Asociaþia Obºteascã Vatra Satului, comuna Larga Veche, judeþul Cahul
Director de proiect: Maria MACHEDON
$ 500
Cursuri de instruire Management organizaþional pentru
liderii de tineret
Consiliul Judeþean pentru Tineret Bãlþi
Director de proiect. Igor MIRONIUC
$ 2000
Instruirea tinerilor din raionul Slobozia în domeniul Drepturilor Copiilor
Organizaþia Obºteascã Molodiojnaia iniþiativa, Tiraspol
Director de proiect: Alexandru IVANENCO
$ 231
Seminar Dezvoltarea business-ului mic ºi mijlociu al
romilor
Comunitatea Romii din Gãgãuzia, Comrat
Director de proiect: Maria DUMINICA
$ 500
Constituirea coaliþiei pentru combaterea corupþiei 
Coaliþia pentru schimbare
Centrul pentru Transparenþã ºi Democraþie
Director de proiect: Petru JITARU
$ 1026
Conferinþã Condiþiile de educaþie ºi modul de viaþã al
tinerilor cu dizabilitãþi
Asociaþia Studenþilor cu Dizabilitãþi
Director de proiect: Maria ROTARU
$ 2240
Tabãra Generaþia Nouã
ONG CNG - Moldova
Director de proiect: Mariana ÞURCAN

$ 2000

Susþinere pentru activitãþile Uniunii Muzicienilor
Uniunea Muzicienilor din Moldova
Director de proiect: Gheorghe TRIFÃUÞAN

$ 750

ªcoala de varã pentru voluntari
Centrul de Informare ºi Documentare privind Drepturile
Copilului
Director de proiect: Vitalie POPESCU
$ 1000
Curs de instruire Schimb de tineret Est - Vest
Consiliul Naþional al Tineretului din Moldova
Director de proiect: Iosif MOLDOVANU

$ 1735

Simpozion internaþional Anatomia genocidului: deportãrile din Republica Moldova în perioada 1948-1949
Asociaþia Foºtilor Represaþi Politici din mun. Bãlþi
Director de proiect: Nicolae BAZAOCHI
$ 1488
Culegeri de acte legislative ºi normative în domeniul
funcþionãrii audiovizualului (editare ºi difuzare)
Asociaþia Presei Electronice din Republica Moldova
(APEL)
Director de proiect: Valeriu VASILICÃ
$ 3105
Desfãºurarea competiþiilor republicane a echipelor sanitare
Societatea de Cruce Roºie din Moldova în colaborare cu
Departamentul Protecþie Civilã ºi Situaþii Excepþionale
Director de proiect: Larisa BÎRCÃ
$ 500
Simpozionul cultural Bucovina de ieri ºi de azi: istorie,
culturã, civilizaþie
Asociaþia Social - Culturalã Bucovina
Director de proiect: Arcadie SUCEVEANU
$ 1500
Seminar Integrarea persoanelor cu dizabilitãþi în viaþa
socialã
Asociaþia Bolnavilor de Miopatie din R. Moldova
Director de proiect: Vitalie TONU
$ 800
Conferinþã Fapte ºi realizãri  condiþiile respectãrii
drepturilor omului pentru imigranþi în RM
Comunitatea Originarilor din Þãrile Afro-Asiatice în Republica Moldova
Director de proiect: Michael GEBRE
$ 800
Seminar Cooperarea sud - est europeanã: noi posibilitãþi pentru Republica Moldova

Organizarea Adunãrii Generale a Centrului de Informaþii
GenderDoc-M
Centrul de Informaþii GenderDoc-M
Director de proiect: Alexei MARCICOV
$ 450

Integrarea socialã ºi reabilitarea militarilor în rezervã
Centrul de Integrare Socialã ºi Reabilitare a Militarilor în
Rezervã
Director de proiect: Igor IVANOV
$ 12 000

Editarea materialelor seminarului privind Convenþia 
cadru pentru protecþia minoritãþilor naþionale
Departamentul Relaþii Naþionale ºi Funcþionarea Limbilor, Comunitatea Rusã din RM
Director de proiect: Ivan STEPANENKO
$ 440

Turismul rural  un pas spre dezvoltarea localã
Fundaþia Viitorul în colaborare cu Centrul CONTACT
Director de proiect: Liubomir CHIRIAC
$ 7000

Concursul naþional literar pentru copii Iulia Hasdeu,
ediþia II
Revista de Culturã ºi Creaþie a generaþiei preuniversitare
Clipa sideralã
Director de proiect: Eugenia BULAT
$ 225
Festivalul Rock împotriva drogurilor, Rock împotriva
SIDA
Organizaþia Obºteascã Vremea jiti în colaborare cu Organizaþia Tinerii pentru Dreptul la Viaþã
Director de proiect: Maxim BERLEAN
$ 1700

Elaborarea standardelor naþionale de contabilitate ºi comentarii pentru organizaþii neguvernamentale
Centrul de dezvoltare ºi implementare a reformelor economice
Director de proiect: Tatiana PRISACAR
$ 2639
Total cheltuieli program:

$ 105 345.7

PARTICIPÃRI LA CONFERINÞE ªI SEMINARE
Forumul Anticorupþie în Europa de Sud - Est, 25-26
februarie, Sofia, Bulgaria
Petru JITARU, Centrul pentru Transparenþã ºi Democraþie
$ 336

Aniversarea a 70-a de la apariþia radioului în Moldova
(spectacol muzical)
Teleradio - Moldova
Director de proiect: Vlad ÞURCANU
$ 500

Concursul de Stat  Competiþie de idei lansate de Banca Mondialã, 9 februarie, Washington DC, SUA
Lilian CIPCIRIUC, Federaþia Naþionalã a Fermierilor din
Moldova
Ion BÃLTEANU, Uniunea Meºterilor Populari
$ 1940

Conferinþã Ucrainenii Moldovei: prezent, trecut ºi perspective
Comunitatea ucrainenilor din mun. Chiºinãu Petru Movilã
Director de proiect: Victor COJUHARI
$ 700

Monitorizarea alegerilor prezidenþiale din Rusia, 25-27
martie 2000, Moscova, Rusia
Aureliu CORNESCU, ziarul Jurnal de Chiºinãu
$ 500

Poduri  ciclu de emisiuni consacrate problemelor
Transnistriei
Asociaþia în susþinere a încrederii, pãcii ºi stabilitãþii
Încrederea
Director de proiect: Oazu NANTOI
$ 14 770

Festival internaþional al colectivelor de dansuri de copii
Fomged, 18-24 aprilie 2000, Antalia, Turcia
Ansamblul gãgãuzesc de cîntece ºi dansuri Cadinja
Director de proiect: P. ARABADGI
$ 3000

Participarea Copiilor ºi a Tinerilor la administrarea publicã localã
Asociaþia European Youth Exchange - Moldova
Director de proiect: Iosif MOLDOVANU
$ 5567

Curs semestrial - studiu în domeniul pãcii ºi soluþionãrii
conflictelor, 5 martie - 27 mai 2000, Stadtschlaining/
Burg, Austria
Violeta TEUTU, Instituþia Internaþionalã pentru Drepturile Omului
$ 530

Tineretul ºi protecþia patrimoniului (organizarea a 3 seminare, instruirea a 20 de voluntari etc.)

Vizitã la Fundaþia Internaþionalã de Adaptare Socialã a
Militarilor, 13-17 martie 2000, Kiev, Ucraina
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$ 500

Asociaþia Naþionalã a Tinerilor Istorici din Moldova
Director de proiect: Sergiu MUSTEAÞÃ
$ 5000

Fundaþia Soros-Moldova

Centrul European din Moldova
Director de proiect: Octavian ªOFRANSKY

RAPORT ANUAL 2000

Fundaþia Soros-Moldova

100

Igor IVANOV, Centrul de Integrare Socialã ºi Reabilitare a
Militarilor în Rezervã
$ 452
Conferinþa a VIII-a Internaþionalã în domeniul soluþionãrii
conflictelor, 12-19 mai 2000, Sankt Petersburg, Rusia
Margareta MUNTEAN, Asociaþia de Protecþie Socialã a
Femeilor
$ 285
Participarea fermierilor moldoveni la cursurile de instruire din Olanda, 28 august - 01 septembrie 2000
Federaþia Naþionalã a Fermierilor
Director de proiect: Vasile MÎRZENCO
$ 1000
Stagiu la Centrul Spitalier din Premontare, 3 aprilie - 3
iulie 2000, Franþa
Ina MOLDOVEANU, Asociaþia de Psihanalizã a Copilului
$ 555
Program de constituire a Centrului Naþional de Recuperare Neurologicã
Ion MOLDOVEANU, Adriana POTORAC, Clinica de Neurologie a USMF N. Testemiþanu
$ 3170
Participare la conferinþa: Schimbãri globale, naþionale,
rolul educaþiei civice 24-26 noiembrie 2000, Egmond
van Zee, Olanda
Margareta MÃMÃLIGÃ, Fundaþia IFES Moldova
$ 178
Întrunirea grupului de lucru Est - Vest al SCI
Sergiu NASTAS, Consiliul Naþional al Tineretului din Moldova
$ 300
Conferinþa Miniparlamentul tinerilor 16-21 octombrie
2000, Sankt Petersburg, Rusia
Un grup de 3 persoane, Centrul de Informaþii Analitice ºi
Probleme ale Dezvoltãrii R. Moldova
$ 330
Conferinþa ICC statute  what next?, 21- 22 octombrie
2000, Berlin, Germania
Liubov NEMCINOVA, Societatea Internaþionalã a Drepturilor Omului
$ 390
Participare la Parlamentul Internaþional de Tineret 2000,
19- 28 octombrie 2000, Sydney, Australia
Valeriu POPOVICI, Asociaþia Obºteascã Fraternitatea Viitorilor Lideri ai Businessului
Nadejda MAZUR, Organizaþia de Tineret a Adunãrii Cetãþeneºti Helsinki din Moldova
$ 760

Conferinþa Implementation meeting on human dimension issues, 17- 27 octombrie 2000, Varºovia, Polonia
Ion IOVCEV, ªcoala medie nr. 20, Tiraspol
$ 845
Curs de studiere a limbii engleze pentru tinerii lideri, 10
septembrie - 7 octombrie 2000, Malta
Nicolae RADIÞA, Comitetul Helsinki pentru Drepturile
Omului din R. Moldova
$ 165
Stagiu de formare la Centrul Internaþional de Formare în
Sfera Serviciilor din cadrul Asociaþiilor Centrelor Culturale a Cluburilor Les Lions. 6-31 iulie 2000, Athis Mons, Franþa
Ilinca JITARU, voluntarã a Asociaþiei European Youth Exchange Moldova
$ 500
Curs avansat Training of Trainers în domeniul drepturilor omului .15 - 20 ianuarie 2001, Roma, Italia
Tatiana RACU, Societatea Independentã pentru Educaþie
ºi Drepturile Omului
$ 500
Vizitã de documentare la Universitatea din Central Lancashire, 7-16 iulie 2000, Marea Britanie
Natalia BUGA, Asociaþia Studenþilor cu Dizabilitãþi
Maria MATIUªCENCO, Asociaþia Studenþilor cu Dizabilitãþi
$ 776
Vizitã în Republica Popularã Chinezã, 6-12 iunie 2000,
China
Dumitru SCLIFOS, Societatea Orbilor din Republica Moldova
$ 500
Total cheltuieli program:

$ 17 012

BAROMETRUL DE OPINIE PUBLICÃ
În anul 1998 Fundaþia Soros-Moldova a lansat, în scopul
promovãrii unor mecanisme corecte ºi transparente de
reflectare a vieþii social-politice ºi economice ºi în egalã
mãsurã a unor mecanisme de acces la informaþie pentru
Societatea Civilã, un program de cercetare a opiniei publice  Barometrul de Opinie Publicã.
Începînd cu anul 2000 Barometrul de Opinie Publicã este
realizat în colaborare cu Institutul de Politici Publice.
Programul reprezintã un sondaj de opinie pe chestionar
fix, în baza unui eºantion naþional.
Tematica cercetãrilor include:
 standarde de viaþã ºi calitatea vieþii;
 opþiuni politice, popularitatea partidelor politice ºi a
personalitãþilor politice din Republica Moldova;
 politici economice ºi sociale ale Guvernului;
 alte subiecte de interes major.

$ 27 000

FORMAREA DE FORMATORI
Centrul Naþional de Asistenþã ºi Informare a ONG-urilor
din RM CONTACT
Director de proiect: Igor GROSU
Scopul proiectului a fost de a pregãti ºi instrui o echipã
de formatori.
Instructorii au fost reprezentanþi ai Opportunity Associates Romania, care dispun de o bunã calificare ºi experienþã în domeniu. În prima etapã au participat 19 persoane (22 - 27 iunie 2000, Chiºinãu). La cea de-a doua,
23 de persoane (6-12 septembrie 2000, Braºov, România), iar în ultima (16-21 noiembrie 2000, la MiercureaCiuc) au participat 12 persoane dintre cei care au trecut
etapele I ºi II. Este semnificativ faptul cã grupul include
membri ai ONG-urilor naþionale ºi locale, astfel încît
echipa naþionalã de formatori este capabilã sã acopere
toate zonele republicii.
Membrii echipei:
Iosif Moldovanu  Consiliul Naþional al Tineretului din
Moldova
Igor Grosu, Liliana Calmaþui, Ion Babici, Ludmila Covalenco  Centrul CONTACT
Ludmila Mazilu  Centrul de Dezvoltare a Tineretului
Serghei Neicovcen  Centrul de Dezvoltare ºi cooperare
socio-culturalã
Lilia Stîrcea  Centrul Pro Didactica
Emil Guþu, Ecaterina Berghi  Proiectul Pilot Dezvoltarea surselor durabile de venit în regiunile rurale
Nãtãliþa Vasilendiuc  Tinerii pentru Dreptul la Viaþã
Nicolae Moscalu  ONG Moºtenitorii
Total cheltuieli program:

$15 000

ASISTENÞÃ PENTRU ACTIVITATEA REÞELEI
CENTRELOR DE RESURSE PENTRU ONG-URI
Centrul Naþional de Asistenþã ºi Informare a ONG-urilor
din RM CONTACT
Director de proiect: Aliona NICULIÞÃ
Este un grant pentru susþinerea reþelei de 5 centre regionale, care oferã ONG-urilor din zona ruralã asistenþã
informaþionalã ºi tehnicã, consultanþã ºi sesiuni de pregãtire ºi formare.
Total cheltuieli program:

$ 28 000

CENTRUL DE VOLUNTARIAT
Centrul Naþional de Asistenþã ºi Informare a ONG-urilor
din RM CONTACT
Director de proiect: Sorin HANGANU
Proiectul Centrul de Voluntariat face parte din programul regional Volunteer Development Initiative al Institu-

Din anul 2000 proiectul este implementat la Chiºinãu,
Bãlþi, Cahul, Soroca ºi Comrat de cãtre Centrele Regionale CONTACT. În acest an, Centrul de Voluntariat a realizat:
 extinderea programului în regiuni ºi dezvoltarea reþelei Centrelor de Voluntariat, selectarea ºi instruirea
coordonatorilor regionali, activitãþi de promovare
prin presã a voluntariatului;
 întîlniri ºi training-uri cu voluntarii care doresc sã se
implice în ONG-uri ºi alte instituþii specializate (ºedinþe lunare ale Clubului Voluntarilor), crearea bazei
de date a potenþialilor voluntari ºi a organizaþiilor care
au nevoie de voluntari ºi sînt interesate sã dezvolte
diverse programe de voluntariat (la zi în baza de date
sînt incluºi peste 600 voluntari ºi 70 organizaþii);
 recrutarea voluntarilor pentru ONG-uri ºi instituþiile
interesate;
 proiecte-pilot de voluntariat care soluþioneazã probleme concrete ale comunitãþii (în Cahul ºi Soroca);
 activitãþi de celebrare a anului 2001  Anul Internaþional al Voluntarilor  în parteneriat cu alte organizaþii de voluntariat: 15 aprilie Ziua Mondialã a Serviciului Tînãrului Voluntar, Sãptãmîna Voluntariatului (28
Mai - 4 Iunie), 5 decembrie  Ziua Mondialã a Voluntariatului;
 servicii de instruire, consultanþã ºi informare în recrutarea voluntarilor.
Centrul de Voluntariat a reuºit în dezvoltarea parteneriatului cu organizaþii naþionale ºi internaþionale de voluntariat, prin crearea ºi menþinerea reþelei Centrelor de
Voluntariat din Europa Centralã ºi de Est, aderarea ºi
colaborarea cu Asociaþia Internaþionalã pentru Efort Voluntar (IAVE), cooperarea cu Programul de Voluntariat al
Naþiunilor Unite (Bonn, Germania).
Total cheltuieli program:

$15 000

PROGRAMUL PRIETENI MARI/ PRIETENI MICI
DIN MOLDOVA - 2000
Centrul Naþional de Asistenþã ºi Informare a ONG-urilor
din RM CONTACT
Director de proiect: Liliana CALMAÞUI
Programul Prieteni Mari/ Prieteni Mici (PM/PM) este un
program de voluntariat, ce oferã asistenþã adolescenþilor
cu necesitãþi în corectarea comportamentului ºi comunicãrii, cu prioritate celor aflaþi în criza provocatã de divorþul pãrinþilor sau proveniþi din familii monoparentale.
Programul are la bazã stabilirea relaþiilor interumane
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Total cheltuieli program:

tului pentru o Societate Deschisã (New York, SUA) ºi are
ca obiectiv major promovarea voluntariatului prin iniþiative care sã încurajeze implicarea cetãþenilor în rezolvarea problemelor comunitãþii. Grupul-þintã al proiectului
în Moldova sînt atît cetãþenii activi care doresc sã devinã
voluntari, cît ºi organizaþiile neguvernamentale, instituþiile care sînt interesate sã coopereze cu voluntarii.
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adolescent (Prieten Mic) - voluntar (Prieten Mare), promovat conform comunicãrii de la om la om (one-to-one).
Perechea Prieten Mare - Prieten Mic este creatã în baza
analizei necesitãþilor adolescenþilor ºi aptitudinilor/ motivaþiei voluntarilor. Voluntarii sînt instruiþi, iar perechile
PM/PM fiind monitorizate continuu. Programul oferã asistenþã psihologicã copiilor/ adolescenþilor, pãrinþilor implicaþi în programul PM/PM. Programul a fost extins în
regiuni (Cahul, Bãlþi, Soroca ºi Comrat) prin reþeaua centrelor CONTACT.
Proiectul Prieteni Mari/ Prieteni Mici se bucurã de o mare
rezonanþã, în primul rînd deoarece tot mai mulþi pãrinþi
se adreseazã pentru a putea beneficia de acest program,
creºte numãrul persoanelor interesate în a se implica în
calitate de voluntari, iar pe de altã parte utilitatea lui este
recunoscutã ºi de administraþia publicã localã, Direcþiile
Judeþene de Protecþie Socialã ºi a Familiei, care vãd în
PM/PM o posibilitate eficientã de soluþionare a problemelor copiilor din familiile monoparentale ºi chiar facilitînd procesul de identificare a acestora.
Total cheltuieli program:

$22 500

DEZVOLTARE RURALÃ
Centrul Naþional de Asistenþã ºi Informare a ONG-urilor
din RM CONTACT
Director de proiect: Aliona NICULIÞÃ
Cofinanþare: Programul TACIS pentru Democraþie
Programul (1998-2000) a avut drept scop dezvoltarea
comunitãþilor rurale prin susþinerea activitãþii organizaþiilor neguvernamentale ºi a grupurilor de iniþiativã la
nivel local.
Obiective:
 sprijinirea liderilor comunitãþilor în încercarea lor de a
constitui organizaþii neguvernamentale;
 vitalizarea organizaþiilor neguvernamentale existente
prin acordarea de asistenþã ºi instruire în elaborarea
de programe, realizarea proiectelor, scrierea cererilor
de finanþare ºi cãutare de fonduri etc.;
 facilitarea accesului ONG la informaþie, resursele naþionale ºi internaþionale.
În scopul iniþierii organizaþiilor neguvernamentale ºi grupurilor de iniþiativã în domeniile vitale pentru demararea
unei bune activitãþi, au fost desfãºurate 2 seminare (Cahul ºi Bãlþi) pe tema Participare în Dezvoltarea Comunitarã (12-13 iulie 2000) ºi Rolul ONG-urilor în promovarea programelor de dezvoltare comunitarã la nivel rural (19-20 iulie 2000). La seminarul din Cahul (s. Larga
Veche, Zîrneºti) au participat 31 de persoane  lideri ai
ONG-urilor ºi grupurilor de iniþiativã din comunitãþi rurale. La seminarul de la Bãlþi au participat 30 de persoane.
Deplasãrile în teritoriu dupã seminare au fost o modalitate foarte eficientã de familiarizare a participanþilor cu

experienþa acumulatã de ONG-urile rurale din localitãþile
respective. Un alt punct reuºit al seminarelor a fost echilibrul dintre materialele teoretice ºi practice prezentate.
Total cheltuieli program:

$10 000

DEZVOLTARE COMUNITARÃ
Partener: Centrul Naþional de Asistenþã ºi Informare al
ONG-urilor CONTACT
Acest program de granturi mici îºi propune sã contribuie
la dezvoltarea comunitãþilor rurale prin implicarea cetãþenilor în rezolvarea problemelor comunitãþii, ºi este o
continuare a programului Dezvoltare ruralã.
Obiective:
 consolidarea instituþiilor ºi organizaþiilor din cadrul
comunitãþilor;
 educarea liderilor;
 dezvoltarea parteneriatului ONG-APL-business;
 crearea ºi consolidarea relaþiilor între cetãþeni, instituþii ºi lideri.
Au fost create 3 comisii de experþi pentru analiza, evaluarea ºi luarea deciziilor privind finanþarea proiectelor prezentate. Membri ai comisiilor au fost reprezentanþi ai
administraþiei publice locale, ai ONG-urilor naþionale ºi
locale, mass-media, personalitãþi ale vieþii publice, doi
membri ai Juriului Programului Societate Civilã al Fundaþiei Soros - Moldova.
Una dintre condiþiile stabilite a fost contribuþia din partea comunitãþii în proporþie de 10% din costul total al
proiectului, iar suma solicitatã sã nu depãºeascã $500.
Paleta potenþialilor beneficiari a fost urmãtoarea: organizaþii neguvernamentale locale din comunitate, grupuri de
iniþiativã, administraþia publicã localã, instituþii de învãþãmînt, medicale, culturale.
În procesul de selectare a proiectelor au fost luate în
considerare urmãtoarele criterii: valoarea proiectului, caracterul inovator, impactul proiectului, capacitatea de
implementare a echipei, gradul de implicare a comunitãþii ºi contribuþia ei, parteneriatul comunitate - administraþie publicã localã - business, corelaþia buget/ activitãþi.
Proiecte finanþate în 2000:
Coexistenþã - conlucrare, Asociaþia obºteascã Învãþãmînt ºi educaþie, com. Bubuieci, jud. Chiºinãu, director de proiect: Dumitru CHIRTOACÃ
Îmbunãtãþirea serviciilor pentru beneficiarii bibliotecii publice, Biblioteca publicã s. Zîmbreni, jud. Chiºinãu, director de proiect: Lilia CONDREA
Editarea ziarului Suruceanul, Observatorul Economic, primãria
Suruceni, jud. Chiºinãu, director de proiect Fidel GALAICU

Copiii aleg ºi voteazã, grup de iniþiativã, s. Slobozia,
director de proiect: Valentina LAZAREVA

Protecþia familiilor defavorizate ºi socialmente vulnerabile, ONG Dar din dar copilului orfan, com. Baimaclia, jud. Cahul, director de proiect: Valentina ÞURCANU

Tînãra generaþie, ONG Baºtina, s. Pelinia, jud. Bãlþi,
director de proiect: Tamara CRIVCEANSCHI
Instruirea adolescenþilor în domeniul meºteºugului artistic în ºcoala din s. Rãuþel, grup de iniþiativã, s. Rãuþel
sect. Fãleºti, director de proiect: Dumitru MURUZIUC
Educaþia pentru sãnãtate, ONG Plai Natal s. Sofia, sect.
Drochia, director de proiect: Lucia EDU
Infoprim, primãria, s. Vasilcãu, jud. Soroca, director de
proiect: Grigore CIOBANU
Valorificarea meºteºugului popular, ONG Artizana,
s. Manta, jud. Cahul, director de proiect: Constantin
OLTEANU
Tabãra de varã a scouþilor, grupul de scouþi Egreta,
s. Zîrneºti, jud. Cahul, director de proiect: Nadejda DOBÂNDÃ
Expediþia Femidei, ONG M-club, s. Valea Perjei, jud.
Taraclia, director de proiect: Tatiana ALLAMURADOVA
ªcoala meºteºugurilor populare, grup de iniþiativã, s. Congaz, GAGAUZIA, director de proiect: Fiodor MINCU
Copiii tot au drepturi, Centrul rural de susþinere a copiilor Dumitriþa, s. Hîrbovãþ, jud. Chiºinãu, director de
proiect: Daria OPREA
Colaborare Regionalã, ONG Eco-Rãzeni, com. Rãzeni,
jud. Chiºinãu, director de proiect: Valentin BUTNARU
Acordarea asistenþei informaþionale, consultative pentru
tineri în domeniul antreprenoriatului, com. Hruºeva, jud.
Chiºinãu, director de proiect: Parascovia COTOVICI
Favorizarea activismului social al tineretului din s.Tîrnova, grup de iniþiativã, s. Tîrnova, rnun. Slobozia, Transnistria, director de proiect: Veaceslav POPESCU
Informare pentru ziua de mîine, ONG Satul nou, com.
Balatino, jud. Bãlþi, director de proiect: Sergiu RUSNAC
Diversitatea serviciilor publice din com. Corlãteni,
ONG Terra, jud. Bãlþi, director de proiect: Ion BOLD
Dezvoltarea democraþiei locale, ONG PEaAL-H, s. Hãsnãºenii Mari, jud. Bãlþi, director de proiect: Ion GHERMAN
Instituirea Camerei Agricole locale, ONG TAMIR, com.
Putineºti, jud. Soroca, director de proiect: Mircea TABARCEA

Copil sãnãtos - om sãnãtos - societate sãnãtoasã,
com. Slobozia Mare, jud. Cahul, director de proiect: Vasile MILICI
Centrul de artã Alaja canat, s. Beºalma: GÃGÃUZIA,
director de proiect: Ivan CARANASTAS
Cerem cuvîntul, ONG Viitorul Tãu, s. Colibaº, jud.
Cahul, director de proiect: Ana EREMIA
Clubul fermierilor ºi oamenilor de afaceri, grup de iniþiativã, s. Chiosolia, jud. Cahul, director de proiect: Nadia
MAXIM
Total cheltuieli program:

$ 18 000

Suport financiar pentru Centrul
Informaþional Bãlþi:
Total cheltuieli Program Societate Civilã:

$8479
$257 705

BURSE PENTRU PARTICIPÃRI
LA CONGRESE, CONFERINÞE,
SIMPOZIOANE, SESIUNI ªTIINÞIFICE
Suport financiar parþial acordat pentru participarea cercetãtorilor ºtiinþifici, inclusiv a doctoranzilor din Republica Moldova, la diverse activitãþi internaþionale în cadrul
cãrora au susþinut comunicãri ºtiinþifice (orale sau poster)
în domeniile ºtiinþelor fundamentale ºi medico-biologice.
Conferinþa Riscul ºi prevenirea maladiilor infecþioase,
cardiovasculare ºi oncohematologice, Franþa
24 - 25 februarie
Mihail GAVRILIUC
$790
Conferinþa Internaþionalã Journées Lilloises de Théorie
des Opérateurs-2000, Franþa
27 - 29 ianuarie
Petru COJUHARI
$364.74
Simpozionul Societãþii Internaþionale în Inginerie Opticã,
SUA
24 - 28 aprilie
Igor CEAPURIN
$1309.97
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Cioplitul în piatrã  tradiþie continuã a s. Brãneºti,
grup de iniþiativã, s. Brãneºti, jud. Orhei, director de
proiect: Galina DANILEVICI
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Modernizarea aspectului comunei Hruºeva, Primãria
Hruºeva, jud. Chiºinãu, director de proiect: Parascovia
COTOVICI
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Simpozion Internaþional GEONAMES-2000, Germania
28 - 30 martie
Zinaida CAMENEVA
Anatol EREMIA
$1354.72
Conferinþa Science and Technology, Italia
8 - 20 aprilie
Sergiu MALKOV

$799.05

Conferinþa Internaþionalã în Sisteme Dinamice ºi Ecuaþii
Diferenþiale, SUA
17 - 22 mai
David CEBAN
$997.48
Congres European ORL, Germania
13 - 18 mai
Elena PRUNEANU
Svetlana DIACOVA

$1909.42

Simpozion Internaþional Hepatitã Viralã, SUA
9 - 13 aprilie
Vladimir GÎLCA
$1084.71
Conferinþa Internaþionalã Logica Matematicã,Rusia
3 - 8 mai
Vasile URSU
Mitrofan CIOBAN
$1144.37
Conferinþa Internaþionalã ICOR-2000, Austria
30 iulie - 5 august
Alexei CAªU
Vladimir ARNAUTOV

$968.48

Simpozion Internaþional Iron Nutrition and Interactions
in Plants, SUA
14 - 19 mai
Oleg BOGDEVICI
$1329.12
Colocviu Internaþional în Zoologia Solului, Republica Cehã
14 - 18 august
Galina BUªMACHIU
$580
Simpozionul FALK în hepatologie, Germania
4 - 6 mai
Eugen MALÎªEV

$519.82

Conferinþa Internaþionalã CATOP-2000, Elveþia
4 - 6 iulie

Dumitru BOTNARU

$780

Conferinþa Internaþionalã Depistarea ºi modelarea
schimbãrilor de astãzi ale climatului ºi ale acþiunii lor la
nivel regional, Spania
29 - 31 mai
Roman COROBOV
$648
Conferinþa Internaþionalã Maize and Sorghum Genetics
and Breeding, Iugoslavia
4 - 9 iunie
Valeriu ROTARENCO
Iurie ICHIM
$439.08
Sesiunea Internaþionalã în Inginerie Chimicã, Protecþia
Mediului ºi Biotehnologie, Germania
22 - 27 mai
Eugen MAKSIMUK
$483.52
Conferinþa Internaþionalã MS-2000 EGIPT, Egipt
11 - 14 aprilie
Petre OSMÃTESCU
$910.12
Seminar Internaþional Sãnãtatea Publicã, Marea Britanie
26 iunie - 2 iulie
Sergiu POLIUDOV
$1009.49
Conferinþa în problemele combaterii tuberculozei, Rusia
13 - 14 mai
Svetlana SÎRCU
$50.68
Conferinþa Internaþionalã Development and Application Systems, România
17 - 20 mai
Valentin NEGURÃ
$86
Simpozion Internaþional (II) Materiale Laser, Scintilatoare ºi Optic Neliniare, Franþa
17 - 31 mai
Leonid CULIUC
$633.76
Conferinþã Internaþionalã (VII)în Microscopie Electronicã, Singapore
26 - 30 iunie
Boris MATIENCO
$1273.25

$302.07

Conferinþa Internaþionalã Numerical Methods for Evolution Partial Differential Equations, Grecia
24 - 30 iunie
Iurie CARAUª
$373.02
Congres Internaþional European Solar Energy-EuroSun
2000, Danemarca
19 - 22 iunie
Marin RUSU
$271
Congres Internaþional AMPERE (ediþia XXX), Portugalia
23 - 29 iulie
Ion GERU
$916.60
Congresul European al Matematicienilor, ediþia a treia,
Spania
10 - 14 iulie
Valeriu UNGUREANU
$545.08
Seminar COMPEL-2000 (editia VII), SUA
16 - 18 iulie
Valentin OLESCIUC

$870.82

Simpozion Internaþional Optical Science and Technology, SUA
30 iulie - 4 august
Boris CONSTANTINOV
$1256.21
Simpozion Internaþional Investigaþii în Cîmpuri Magnetice Puternice ediþia VI, Portugalia
30 iulie - 3 august
Elena CONDREA
$971.27
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$94.68

Congresul Internaþional Thermal Analysis and Calorimetry, ediþia XII, Danemarca
14 - 18 august
Ion DRANCÃ
$902.11
Congresul ARA-2000, ediþia XXV, SUA
12 -16 iulie
Veaceslav ZELENÞOV
Elena RAEVSCHI
Veniamin APOSTOL

$3194.53

Congresul Internaþional Psychothérapie Socio et Somato - Analytique, Franþa
20 - 25 iulie
Mihai HOTINEANU
Valeriu GUÞU
$765.85
Congresul Mondial CLEFT-2000, Elveþia
1 - 5 iulie
Ion LUPAN
$712.15
Conferinþã Internaþionalã Semiconductori amorfi ºi microcristalini, Rusia
3 - 5 iunie
Mihail IOVU
$315.35
Congresul Internaþional Central Vascular Forum, Italia
14 - 16 septembrie
Vasile ANESTIADE
$999.19
Congresul al ºaptelea în Tracologie, Bulgaria
25 - 29 septembrie
Aurel ZANOCI
Ion NICULIÞÃ

$357.80

Congresul Þãrilor Balcanice Oncologia, România
10 - 14 septembrie
Natalia ROTARU

$164

Conferinþã Internaþionalã Inorganic Materials, ediþia a
doua, SUA
13 - 16 septembrie
Anatolie CARCEA
$1475.99

Congresul Societãþii Chimiºtilor, SUA
20 - 25 august
ªtefan ROBU

Congresul Societãþii Pedologilor din Rusia, ediþia a treia,
Rusia

Conferinþa Internaþionalã Reprezentãrile Socilae: Noi
Construcþii, Canada

$1403.99
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Seminar Internaþional NEEDS-2000, Turcia
29 iunie - 7 iulie
Valeriu DRIUMA

11 - 15 iulie
Elena DEMCENCO
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Congres National (VIII) Bolile Infecþioase, România
16 - 21 mai
Natalia POBEDINSCHI
$118.88
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30 august - 2 septembrie
Lilian NEGURÃ

$500

Conferinþa Internaþionalã în Valorile Fundamentale ale
Învãþãmîntului, Rusia
12 - 14 septembrie
Virgil MÎNDÎCANU
$134.75
Simpozion Internaþional Jahn-Teller 2000, SUA
16 - 22 august
Boris ÞUCHERBLAT

$294

Conferinþa Mondialã în Testãri Nedistructive, Italia
15 - 21 octombrie
Daria GRABCO
$925.11
Congresul Internaþional ªtiinþa ºi Învãþãmîntul în Preajma Mileniului III, Belarus
3 - 6 octombrie
Tatiana BATÎR
$86.52

Conferinþa Internaþionalã Electrical Insulation and Dielectric Phenomenon, Canada
15 - 18 octombrie
Oleg MOTORIN
$1499.50
Conferinþa Natural Water and Water Technology, Portugalia
7 - 12 octombrie
Vera MUNTEANU
$454.41
Congresul EFNS, editia a V-a, Danemarca
14 - 18 octombrie
Victoria SACARÃ
Ion MOLDOVANU
Diomid GHERMAN

$2097.59

Simpozion Internaþional Optoelectronics-2001, SUA
22 - 25 ianuarie, 2001
Vasile TRONCIU
$800
Cheltuieli program:

$42 168

Educaþie preuniversitarã ºi universitarã
Programe pentru tineret
Est-Est
Burse pentru participãri la congrese, conferinþe, simpozioane
Programe informaþionale
Sãnãtate publicã
Dezvoltare economicã
Artã ºi culturã
Mass-media
Administraþie publicã
Programul de drept
Programe pentru femei
Societate civilã
Alte programe
Cheltuieli administrative
Total
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874 831
201 802
118 460
42 168
562 819
583 335
443 595
325 275
77 008
343 240
593 671
133 691
266 184
5792
494 196
$ 5 066 067
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CHELTUIELI 2000 (în procente)

Programe pentru femei
2,64%

Societate
civilã
5,25%

Alte
programe
0,11%

Cheltuieli
administrative
9,76%

Programe
pentru tineret
3,98%

Programul de drept
11,72%

Est-Est
2,34%

Administraþie publicã
6,78%

Burse pentru
participãri
la congrese,
conferinþe,
simpozioane
0,83%

Mass-media
1,52%
Artã ºi culturã
6,42%

Educaþie
preuniversitarã
ºi universitarã
17,27%

Dezvoltare
economicã
8,76%

Programe
informaþionale
11,11%
Sãnãtate publicã
11,51%
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DECLARAÞIE DE CHELTUIELI PE 2000

DÃRILE DE SEAMÃ FINANCIARE
Raportul privind activele, obligaþiunile ºi soldurile fondurilor la data de 31 decembrie 2000
31 dec. 2000
(MDL)
(USD)

31 dec. 1999
(MDL)
(USD)

ACTIVE
Active curente
Mijloace baneºti ºi echivalentele lor
Sume de încasat
Plãþi in avans

612,701
25,796,886
127,670

49,478
2,083,199
10,310

992,106
10,503,575
1,359,814

85,599
906,246
117,324

26,537,257

2,142,987

12,855,495

1,109,169

8,124,105

656,053

6,385,180

550,912

8,124,105

656,053

6,385,180

550,912

34,661,362

2,799,040

19,240,675

1,660,081


23,580,011


1,904,178

8,003
16,067,680

690
1,386,316

23,580,011

1,904,178

16,075,683

1,387,006

Soldul fondurilor

11,081,351

894,862

3,164,992

273,075

Total soldurile fondurilor ºi obligaþiuni

34,661,362

2,799,040

19,240,675

1,660,081

Active pe termen lung
Mijloace fixe la valoarea de bilanþ

Total active
SOLDURILE FONDURILOR ªI OBLIGAÞIUNILE
Sume de încasat
Obligaþiuni
Obligaþiuni sporite

1
Traducere
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Dãrile de seamã financiare pentru exerciþiul financiar
încheiat la data de 31 decembrie 2000
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RAPORTUL AUDITORULUI
Noi am efectuat auditul dãrilor de seamã financiare la data de 31 decembrie 2000 ale Fundaþiei Soros - Moldova,
Chiºinãu, Republica Moldova. Raportul privind activele, obligaþiunile ºi soldurile fondurilor la data de 31 decembrie
2000, prezentate mai jos, a fost întocmit în baza dãrilor de seamã financiare pentru anul 2000 ale Fundaþiei Soros Moldova auditate de noi, la care am emis o opinie fãrã menþiuni din 30 aprilie 2001.
Conducerea Fundaþiei Soros - Moldova este responsabilã de întocmirea ºi veridicitatea acestui Raport privind
activele, obligaþiunile ºi soldurile fondurilor. Noi, la rîndul nostru, sîntem responsabili de exprimarea opiniei cu privire
la veridicitatea Raportului privind activele, obligaþiunile ºi soldurile fondurilor la data de 31 decembrie 2000, în baza
auditului exercitat.
În opinia noastrã, Raportul privind activele, obligaþiunile ºi soldurile fondurilor la data de 31 decembrie 2000 ale
Fundaþiei Soros - Moldova corespunde din toate punctele de vedere ºi în toate aspectele semnificative dãrilor de
seamã financiare în baza cãrora acesta a fost întocmit.
Pentru o imagine mai deplinã ºi o comprehensiune de ansamblu a situaþiei financiare ºi a rezultatelor Fundaþiei Soros
- Moldova, precum ºi a sferei de aplicare a auditului exercitat de noi, Raportul privind activele, obligaþiunile ºi soldurile
fondurilor la data de 31 decembrie 2000 trebuie examinat în conexiune cu dãrile de seamã financiare complete, în
baza cãrora acesta a fost întocmit ºi raportul auditorului emis de noi în consecinþã.
Chiºinãu, 30 aprilie 2001
KPMG

SENAT ªI JURII 2000

SENATUL FUNDAÞIEI SOROS - MOLDOVA
Arcadie BARBÃROªIE
preºedintele Senatului director, Institutul de Politici Publice
Natalia VRABIE
director, Agroindbank
Constantin CHEIANU
ºef adjunct, Departamentul Teatru, Ministerul Culturii
Adela MARGINE
expert Resurse Umane, Agenþia ARIA (a demisionat în aprilie)
Alexandru MURAVSCHI
director de program, CPBR
Anatol GREMALSCHI
profesor, Universitatea Tehnicã din Moldova (a demisionat în aprilie)
Nicolae CHIRTOACÃ
director, Colegiul Invizibil
Andrei CANTEMIR
director de proiect, PNUD
Raisa BOTEZATU
judecãtor, Curtea Supremã de Justiþie
JURIUL PROGRAME EDUCAÞIONALE
Ivan OGURÞOV
ºef catedrã Chimia Fizicã, Universitatea de Stat din Moldova
Eugen MARTIN
ºef direcþie Relaþii Externe, Ministerul Culturii
Mihai CERNENCU
ºef catedrã ªtiinþe Umanistice, ULIM
Lidia KULICOVSKI
director, Biblioteca municipalã B.-P. Hasdeu
Ludmila PAPUC
ºef catedrã ªtiinþe ale Educaþiei, Universitatea Pedagogicã Ion Creangã
Vitalie POPA
profesor, catedra de filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
Adela MARGINE
expert Resurse Umane, Agenþia ARIA
JURIUL ARTÃ ªI CULTURÃ, EDITARE DE CARTE
Constantin CIOBANU
critic de artã
Constantin CHEIANU
ºef adjunct, Departamentul Teatru, Ministerul Culturii
Nicolae POPA
scriitor
Ion BUNDUCHI
director, postul de radio Antena C
Vlad BOLBOCEANU
ºef catedrã Ceramicã, Universitatea de Stat a Artelor
Vladimir AXIONOV
vicerector, Universitatea de Stat a Artelor
Elena PLOªNIÞÃ
ºef de secþie, Muzeul Naþional de Istorie
JURIUL SOCIETATE CIVILÃ, DEZVOLTARE ECONOMICÃ, SÃNÃTATE PUBLICÃ, PROGRAME PENTRU FEMEI
Rodica COMENDANT
ºef de studii, Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie
Adrian EVTUHOVICI
manager proiect, LGI, Budapesta
Jason SCARPONE
director adjunct, CNFA (a demisionat în mai)
Ecaterina STASII
ºef catedrã, Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie
Constantin MARIN
ºef catedrã, Facultatea Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii, Universitatea de Stat
din Moldova
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Sofia BOLDURATU
Aliona NICULIÞÃ
Nicolae MOSCALU

consultant principal, secþia probleme sociale, Cancelaria de Stat
director, Centrul Contact
ONG Moºtenitorii, Bãlþi

JURIUL DREPT ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ
Raisa BOTEZATU
judecãtor, Curtea Supremã de Justiþie
Nicolae TIMOFTE
preºedinte, Curtea de Apel
Vladimir COVALI
ºeful poliþiei municipale
Igor DOLEA
ºef catedrã Procedurã Penalã, Universitatea de Stat
Andrei CANTEMIR
director de proiect, PNUD
Tudor DELIU
profesor, Academia de Administraþie Publicã
Ion MIHAILUÞÃ
ºef adjunct, secþia administraþie publicã localã, Cancelaria de Stat
JURIUL EST - EST
Nicolae CHIRTOACÃ
Iosif MOLDOVANU
ªtefan TIRON
Valeriu GHEORGHIU
Igor MUNTEANU

director, Colegiul Invizibil, membru al Senatului
director European Youth Exchange, Moldova
consilier, Ministerul Educaþiei ºi ªtiinþei
ºef direcþie Organizaþii Economice Internaþionale, Ministerul Afacerilor Externe
directorul Fundaþiei Viitorul (a demisionat în iunie)

COLABORATORII FSM
Victor URSU
Varvara COLIBABA
Elena VACARCIUC
Dumitru CHITOROAGÃ
Ana COREÞCHI
Mariana ALECSANDRI
Oana UNGUREANU
Iulia MOLDOVAN
Dumitru DEDIU
Angela MUªET
Igor NEDERA
Victor MUNTEANU
Violeta FRUNZE
Victoria ANTONIU
Rodica NOSKO
Viorel SOLTAN
Antonina SÂRBU
Victoria MIRON
Aurica SPÃTARU
Iulia IGNATIUC
Diana JARCOV
Viorel URSU
Victor ANDRONIC
Vasile GÎRLEA
Elena VITIUC
Violeta GRAUR
Liuba COTOROBAI
Ala DICUSARÃ
Lucia COJOCARU
Stela ARTEMI

director executiv
director adjunct
director financiar
Grant Manager, Internet
Est -Est
Educaþie universitarã, Biblioteci
Educaþie universitarã, Biblioteci
Schimb de elevi
Schimb de elevi
Burse, Program pentru tineret
Societate Civilã, Dezvoltare Economicã
Drept
Drept
Administraþie Publicã
Administraþie Publicã
Sãnãtate Publicã
Femei
Artã ºi Culturã, Editare de Carte
Artã ºi Culturã, Editare de Carte
Biroul Informaþional Bãlþi
Biroul Informaþional Bãlþi
consilier-referent
manager de reþea
administrator
contabil-ºef
contabil
casier
recepþionistã
recepþionistã
recepþionistã

vursu@soros.md
vcolibaba@soros.md
evacarciuc@soros.md
dchitoroaga@soros.md
acoretchi@soros.md
malecsandri@soros.md
imoldoveanu@soros.md
amuset@soros.md
inedera@soros.md
vmunteanu@soros.md
vfrunze@soros.md
vantoniu@soros.md
vsoltan@soros.md
asarbu@soros.md
vmiron@soros.md
aspataru@soros.md
ignatiuc@usb.moldnet.md
viorel.ursu@soros.md
vandronic@soros.md
evitiuc@soros.md
vgraur@soros.md
lcotorobai@soros.md
adicusara@soros.md
lcojocaru@soros.md

Fundaþia Soros - Moldova
Centrul Informaþional Bãlþi
Str. Puºkin nr. 38
Bãlþi
Republica Moldova
Tel./Fax: (373 23) 24522
Programul Educaþional Pas cu Pas
Str. Puºkin nr. 16
MD 2012 Chiºinãu
Moldova
Tel: (373 2) 220112
Tel./Fax: (373 2) 220113
E-mail: hs@moldnet.md
Centrul Educaþional Pro Didactica
Str. Armeneascã nr. 13
MD 2012 Chiºinãu
Moldova
Tel.: 541994, 542556
Fax: 544199
E-mail: livanovici@cepd.soros.md
Colegiul Invizibil Moldova
Str. Puºkin nr. 16/1
MD 2012 Chiºinãu
Moldova
Tel./fax: (3732) 222503
Tel.: (3732) 222504
E-mail: NC@ic.soros.md
Centrul de Informaþii Universitare
Bd. ªtefan cel Mare ºi Sfînt nr. 148, apt. 22
MD 2012 Chiºinãu
Moldova
Tel.: (373 2) 246621
Tel./fax: (373 2) 246739,
E-mail: eac@dnt.md
www.iatp.md/eac

Centrul de Dezvoltare a Tineretului (CDT)
Str. Bulgarã nr. 32 A
MD 2001 Chiºinãu
Moldova
Tel.: (373 2) 270031, 270232
Fax: (373 2) 270507
Centrul Independent de Jurnalism
Str. ªciusev nr. 53
MD 2012 Chiºinãu
Moldova
Tel: (373 2) 213652, 227539
Fax: (373 2) 226681
http://ijc.iatp.md
Asociaþia DNT
Str. Puskin nr. 16
MD 2012 Chiºinãu
Moldova
Tel/fax: 229229
E-mail: info@dnt.md , pr@dnt.md
Alianþa de Microfinanþare 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
Centrul Naþional de Studii ºi Informare pentru
Problemele Femeii
Str. 31 august nr. 137A, biroul 14
MD 2004 Chiºinãu
Moldova
Tel./Fax: (373 2) 241393
E-mail: cnsipf@moldnet.md
Centrul Naþional de Informaþii Medicale MedNet
Str. Testemiþanu nr. 27
MD 2028 Chiºinãu
Moldova
Tel./Fax: (373 (2) 727577
E-mail: medinfo@mednet.md
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Fundaþia Soros - Moldova
str. Bulgarã nr. 32
MD 2001Chiºinãu,
Republica Moldova
Tel. (373 2) 270031, 270232
Fax: (373 2) 270507
E-mail: Foundation@soros.md
WEBSITE: www.soros.md

Liga Naþionalã de Dezbateri Preuniversitare
(LNDP)
Str. Puºkin nr. 16 A
MD 2012 Chiºinãu
Moldova
Tel.: (373 2) 212769
Tel./fax: (373 2) 228365
http://www.ournet.md/~debate

Fundaþia Soros-Moldova

INFORMAÞII DE CONTACT
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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
Centrul de Perfecþionare a Cadrelor Justiþiei
din Republica Moldova
Str. Petru Rareº nr. 18
MD 2005 Chiºinãu,
Moldova
Tel: (373 2) 228186
Fax: (373 2) 228185, 228187
E-mail: jtc@jtc.dnt.md
Institutul de Politici Publice
Str. Bulgarã nr. 28
MD 2001 Chiºinãu
Moldova
Tel: (373 2) 276786, 276785
Fax: (373 2) 270507
E-mail: ipp@ipp.md
Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu
Str. Puºkin nr. 16
MD 2012 Chiºinãu
Moldova
Tel.: (373 2) 212765, 212766
Fax: (373 2) 212768
E-mail: ldragnev@art.md

Centrul CONTACT
Str. Bucureºti nr. 83
MD 2001 Chiºinãu
Moldova
Tel.: (373 2) 270112
Tel./fax: (373 2) 270436
E-mail: info@contact.md
all@contact.md
www.contact.md
Branºa Nord
Str. Puºkin nr. 38
Bãlþi
Universitatea Pedagogicã Al. Russo, bloc 2
Tel/fax: (231) 201-57
E-mail: contactb@bl.moldpac.md
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
Soroca
Str. ªtefan cel Mare nr. 20
ASITO Tel: (230) 260-23
E-mail: contacts@moldnet.md
Comrat
Str. Galaþana nr. 17, biroul 421
Universitatea de Stat din Comrat
Tel: (238) 25972
E-mail: contactt@moldnet.md

Academia de Studii în domeniul Administraþiei Publice din Moldova
Academia de Poliþie ªtefan cel Mare
Academia de Studii Economice din Moldova
Academia de ªtiinþe a Republicii Moldova
Centrul de Educaþii Universitare
Institutul de ªtiinþe Reale de pe lîngã Universitatea de Stat din Moldova
Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei
Ministerul Educaþiei ºi ªtiinþei din Republica Moldova
Universitatea Agrarã de Stat din Moldova
Universitatea Cooperatist Comercialã din Moldova
Universitatea Liberã Internaþionalã din Moldova
Universitatea Pedagogicã de Stat Ion Creangã din Moldova
Universitatea de Stat a Artelor
Universitatea de Stat Al. Russo din Bãlþi
Universitatea de Stat din Comrat
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie Nicolae Testemiþanu
Universitatea de Studii Umanistice
Universitatea de Stat din Tiraspol
Universitatea Tehnicã din Moldova
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AAPM
AP
ASEM
AªM
CEU
ISR
IªE
MEª
UAM
UCCM
ULIM
UPS
USA
USB
USC
USM
USMF
USU
UST
UTM
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