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Fundaþia Soros-Moldova (FSM)
este o organizaþie neguvernamentalã, nonprofit ºi apoliticã, înfiinþatã în anul 1992 de cãtre
filantropul George Soros cu scopul
promovãrii valorilor societãþii
deschise în Moldova. Fundaþia
contribuie la democratizarea societãþii prin elaborarea ºi implementarea unor programe ºi
activitãþi în diverse domenii cum
ar fi: artã ºi culturã, educaþie la
toate nivelurile sistemului, dezvoltare economicã, reformã
juridicã ºi administraþie publicã,
mass-media ºi programe informaþionale, societate civilã ºi
sãnãtate publicã.
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Cuvînt înainte

Pe parcursul celor zece ani de activitate Fundaþia Soros – Moldova a
reuºit sã realizeze multe. Deºi pãrerile pot fi diferite, îndrãznesc sã afirm
cã lucrurile au evoluat poate chiar mai bine decît ne aºteptam la început
de cale. În cadrul activitãþilor noastre, în Republica Moldova au fost
investite mai mult de 36 milioane de dolari, mijloace care au fost îndreptate spre realizarea misiunii Fundaþiei, cea de promovare a unei societãþi
deschise în Moldova.
Însãºi Fundaþia a cunoscut schimbãri radicale. De la programe mici,
dar cu o deschidere extraordinarã, s-a ajuns la o instituþie cu o strategie
bine elaboratã, cu o viziune proprie în toate domeniile ei de activitate.
Programele Fundaþiei au fost dictate atît de situaþia din þarã, cît ºi de
capacitatea ei internã.
În anul 2001 Fundaþia s-a orientat strategic spre promovarea programelor în mediul rural ºi în domenii cu caracter social. Astfel, un succes deosebit a avut Programul „Dezvoltare comunitarã“, implementat al
doilea an consecutiv prin intermediul Centrului CONTACT. Acest program
cu caracter novator pentru Moldova a fost menit sã aducã investiþii, fie ºi
modeste, în comunitãþile rurale ºi sã încurajeze iniþiativele locale. În
aceeaºi ordine de idei putem menþiona ºi Programul „Sãnãtate publicã“
care abordeazã aspecte medico-sociale vizînd grupurile marginalizate.
Programul „Reducerea noxelor“ contribuie la stoparea infecþiei HIV, alte
componente ale programului sînt destinate persoanelor cu dereglãri mentale sau spre cele care au nevoie de îngrijiri paliative.
Între timp a luat amploare programul „Dezvoltare economicã ruralã“.
Acest lucru nu este condiþionat de faptul cã viitorul Republicii Moldova ar
fi unul exlusiv agrar, ci de aspectele sociale ale programului. Programul
dat a fost dezvoltat mai mult din considerente sociale. Reformele în agriculturã au întîrziat, în prezent fiind privite cu multã reticenþã de
autoritãþi. Fundaþia s-a lansat în agriculturã cu programe de microfinanþare, iar acum în colaborare cu USAID ºi EWMI susþine în cadrul
proiectului PFAP un program complex de postprivatizare în agriculturã
avînd drept scop dezvoltarea unui agrobusiness privat eficient.
Un alt domeniu important care þine de prioritãþile Fundaþiei este promovarea reformei administraþiei publice locale în vederea afirmãrii principiilor descentralizãrii ºi autonomiei locale. Sigur, ar fi cu mult mai uºor
sã lucrãm într-un cadru stabil, sau cel puþin previzibil. În condiþiile
actuale sîntem nevoiþi în mod evident sã deplasãm accentele, orientîndune spre activitãþi de dezvoltare profesionalã, cercetare ºi informare în
domeniul administraþiei publice.
Rãmîn convins cã Fundaþia trebuie în primul rînd sã continue sprijinirea programelor care contribuie la dezvoltarea resurselor ºi capacitãþilor umane locale. În acest sens vom menþine efortul de susþinere a
activitãþilor educaþionale prin programele de învãþãmînt ºi tineret.
De asemenea, aº vrea sã le mulþumesc tuturor angajaþilor, membrilor
juriilor ºi senatului Fundaþiei, ºi în mod special beneficiarilor noºtri, care
prin proiectele implementate contribuie la edificarea societãþii deschise.

Victor Ursu,
Director executiv

Programul Educaþional „Pas cu Pas”
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Programul Educaþional „Pas cu Pas"

Misiunea Programului „Pas cu Pas“ este de a contribui la reforma învãþãmîntului prin crearea în instituþiile preºcolare ºi ºcolare a unui model
educaþional practic centrat pe copil, familie ºi comunitate, care promoveazã
învãþarea activã într-un mediu formativ adecvat ºi care permite includerea
copiilor cu diverse necesitãþi, precum ºi prin schimbarea practicilor de
pregãtire ºi perfecþionare a cadrelor didactice.

Activitatea organizaþiei în anul 2001
Anul 2001 a fost marcat de cea mai mare extindere a reþelei Programului
„Pas cu Pas“, în special în zonele rurale, prin parteneriatul cu FISM (Fondul
de Investiþii Sociale din Moldova) – 62 ºcoli ºi 12 grãdiniþe noi din diverse
judeþe au început implementarea programului. Astfel, reþeaua de instituþii
asociate programului în 2001 includea 184 ºcoli ºi 100 grãdiniþe ºi grãdiniþeºcoli, respectiv – 678 clase ºi 440 grupe „Pas cu Pas“, cu un numãr total de
30 850 copiii.
Activitatea de bazã a programului a fost subordonatã scopului de a lãrgi, a
consolida ºi a face durabilã baza practicã de realizare a modelului educaþiei
formative „Pas cu Pas“, de a contribui la schimbarea culturii ºcolilor spre o mai
mare cooperare între cadrele didactice ºi spre crearea unui mediu favorabil pentru toþi copiii. Ea s-a materializat în urmãtoarele acþiuni:
a)organizarea ºi desfãºurarea cursurilor de iniþiere ºi aprofundare pentru cadrele didactice din creºele, instituþiile preºcolare ºi ºcolile primare din reþeaua
„Pas cu Pas“. De notat cã pregãtirea de bazã a acestei categorii de cursanþi
include 18 zile de training, pe parcursul a doi ani, ºi 40 ore de observare în
clasele demonstraþionale din centrele de ciclu de sesiuni de formare „Pas cu
Pas“. La sfîrºitul cursurilor participanþilor li se elibereazã un certificat, valabil
pentru atestarea cadrelor;
b)monitorizarea calitãþii implementãrii programului – vizite ºi consultaþii pe
teren oferite de experþii „Pas cu Pas“ educatorilor, învãþãtorilor, metodiºtilor ºi administratorilor din instituþiile corespunzãtoare;
c) elaborarea ºi organizarea cursurilor pentru cadrele didactice gimnaziale din
ºcolile „Pas cu Pas“ pentru asigurarea continuitãþii practicilor educaþionale
utilizate la ciclul primar: centrare pe elev, abordarea lui holisticã, curriculum integrat, parteneriat cu familia ºi comunitatea;
d)oferirea modulelor de cicluri de sesiuni de formare pentru administratorii
instituþiilor din reþea ºi reprezentanþi ai comunitãþii, axate pe principiile
managementului modern ºi pe dezvoltarea instituþionalã;
e) desfãºurarea seminarelor pentru profesorii universitãþilor ºi colegiilor pedagogice, axate pe promovarea unor noi conþinuturi curriculare, pe schimbarea tehnicilor de lucru cu studenþii ºi pe optimizarea desfãºurãrii practicii
pedagogice pentru o mai bunã pregãtire a viitoarelor cadre didactice vizavi
de cerinþele învãþãmîntului formativ;
f) promovarea ideii grãdiniþelor/ ºcolilor prin educaþia cadrelor didactice ºi a
comunitãþii;
g)prezentarea unui modul nou pentru mentorii responsabili de practica studenþilor din rîndul cadrelor universitare;
h) dezvoltarea continuã a formatorilor din program prin cicluri de sesiuni de
formare republicane ºi regionale;

Adresa: str. Puºkin nr. 16A,
MD 2012, Chiºinãu, Moldova
Tel.: (3732) 22 01 12,
(3732) 21 27 70
Tel./Fax: (3732) 22 01 13
E-mail: hs@moldnet.md
Web site: www.issa.nl;
www.proeducation.md
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i) susþinerea tehnicã a instituþiilor în crearea asociaþiilor pãrinþilor ºi cadrelor
didactice;
j) elaborarea materialelor de promovare a metodologiei „Pas cu Pas“ ºi a practicilor avansate în cadrul reþelei de instituþii implicate.
În decembrie 2001 programul a obþinut licenþa Ministerului Învãþãmîntului pentru desfãºurarea cursurilor pe o perioadã de cinci ani.

Programe realizate în 2001

Educaþie preºcolarã centratã pe copil
Reþeaua preºcolarã numãrã 69 de instituþii preºcolare – multe incluzînd ºi
grupe de creºã –, precum ºi grupe pregãtitoare localizate în alte douã tipuri de
instituþii din veriga învãþãmîntului preuniversitar: 6 ºcoli-grãdiniþe ºi 25 ºcoli
primare.
Un numãr de 11 000 copii ºi 880 cadre didactice desfãºoarã procesul educaþional în 436 grupe în cadrul programului.
Pe parcursul anului s-au realizat 133 zile de seminar pentru diverse categorii de cursanþi, în dependenþã de interesele lor profesionale: administratori,
cadre didactice la grupele de grãdiniþã ºi de creºã (seminarii de iniþiere ºi de
aprofundare), cadre didactice care îi integreazã pe copiii cu nevoi speciale,
pãrinþi. În total au beneficiat de formare continuã 1500 de persoane.
Centrele metodice pentru zonele Nord ºi Centru-Sud – respectiv, grãdiniþele nr. 216 Chiºinãu ºi nr. 43 Bãlþi – au oferit, în afarã de cicluri de sesiuni de formare, ore demonstraþionale în grupe ºi consultaþii ale experþilor.
Programul a contribuit la dotarea centrelor de alfabetizare a grãdiniþelor ºi
a camerelor pentru pãrinþi cu literaturã pentru copii ºi literaturã metodicã.
În scopul monitorizãrii programului pe teren, experþii de la centrele metodice au realizat 57 de vizite în grãdiniþele din reþea.

Învãþãmînt primar centrat pe elev
Reþeaua primarã a programului include 184 ºcoli ºi grãdiniþe-ºcoli, cu 678
clase „Pas cu Pas“, inclusiv 52 clase gimnaziale (clasele V-VI), în marea lor
majoritate situate în zonele rurale din toate judeþele republicii.
Cadrele didactice din ciclul primar au beneficiat de urmãtoarele posibilitãþi
de perfecþionare:
– ciclul de formare de bazã pentru învãþãtorii claselor I-II (19 grupe de lucru) – 170 zile de seminar (iniþiere ºi aprofundare);
– seminarii tematice pentru învãþãtorii claselor III-IV (8 grupe) – 23 zile;
– seminarii pentru învãþãtorii de limbi moderne din clasele „Pas cu Pas“
(3 grupe) – 6 zile;
– ciclu de sesiuni de formare pentru integrarea copiilor cu nevoi speciale –
7 zile;
– seminarii pentru administratorii ºcolari, judeþeni etc. – 27 zile.
Cursurile de perfecþionare a cadrelor se desfãºurau la cele trei centre
metodice: CED (Centrul Educaþional Didactic „Pas cu Pas“, Chiºinãu), Liceul
„M. Eminescu“, Bãlþi, ºi ºcoala medie nr. 20, Bãlþi.
Pentru asigurarea tranziþiei spre ciclul gimnazial, formatorii din program
au colaborat cu colegii de la Pro Didactica (proiectul LSPDGC). În august, cu
participarea experþilor din SUA, a fost organizat un seminar pentru profesorii
claselor a V-a din ºcolile cu program.
Extinderea masivã a reþelei programului a solicitat în mod deosebit sã fie
selectaþi ºi pregãtiþi formatori noi, precum ºi sã fie asiguratã dezvoltarea continuã a tuturor formatorilor.
Þinînd cont de situaþia dezastruoasã a învãþãtorilor de la sate, programul
le-a pus la dispoziþie materialele cele mai necesare pentru a începe anul de
învãþãmînt în clasele noi, renovate ºi mobilate cu ajutorul partenerului programului – Fondul de Investiþii Sociale. Programul a contribuit de asemenea la
crearea unor centre de resurse pentru copii ºi cadre didactice – enciclopedii, literaturã, manuale alternative ºi literaturã metodicã – fãrã care nu pot fi dezvoltate deprinderile de învãþare continuã, independentã ºi de gîndire criticã.

Învãþãmînt pedagogic: universitãþi ºi colegii
În anul 2001 a sporit interesul ºi, respectiv, numãrul de solicitãri pentru
seminarii de la cadrele didactice din cele 3 universitãþi ºi 6 colegii pedagogice
din republicã. Astfel, în afarã de seminarul central pentru doritori din diverse
instituþii, au fost desfãºurate seminarii (în total – 25 zile) la Universitatea Pedagogicã din Tiraspol, la Universitatea de Stat din Bãlþi ºi, în deplasare, la
colegiile pedagogice din Soroca ºi Tighina.
În luna martie cinci profesoare de la trei universitãþi din republicã – Dina
PUIU (USB), Liuba TOMAILÎ (USB), Jana GRECU (UP „Ion Creangã“), Nadejda
BOCEAGOV (UP „Ion Creangã“), Ana GOREA (ULIM) – au participat la un
seminar pentru mentori la Centrul de Limbi Moderne, Iaºi. În noiembrie, în
baza acestui modul, la Universitatea de Stat din Bãlþi s-a desfãºurat un seminar pentru conducãtorii de practicã de la toate facultãþile.
La sfîrºitul anului s-a desfãºurat conferinþa ºtiinþifico-practicã de douã zile
cu tema „Tendinþe ºi perspective în formarea cadrelor didactice“, la care au participat reprezentanþi de la majoritatea instituþiilor pedagogice din republicã, la
care au fost prezentate schimbãrile de ordin curricular ºi la nivel de practici de
predare impulsionate de Programul „Pas cu Pas“.

Menþinerea ºi perfecþionarea calitãþii programului
Pentru a menþine calitatea programului, am acordat o deosebitã atenþie
oportunitãþilor de perfecþionare a formatorilor în cadrul reþelei internaþionale
„Pas cu Pas“. Astfel, în perioada 25-30 iunie 2001, la Varna, Bulgaria, a avut
loc seminarul regional pentru formatorii „Pas cu Pas“ din Bulgaria, România
ºi Moldova, la care au participat Maria PERETEATCU (USB), Maria VASILIEV
(UPT), Cornelia REVENCU (Colegiul Pedagogic „A. Mateevici“), Cecilia GRAUR
(Liceul „M. Eminescu“, Bãlþi), Silvia DEMIAN (ªoala medie nr. 20, Bãlþi), Sergiu PLÃMÃDEALÃ (ªcoala medie nr. 1, Chiºinãu), Ludmila ROTARU (ªcoala
medie nr. 1, Chiºinãu), Efimia MOISEI (ªcoala medie nr. 70, Chiºinãu), Tatiana COJOCARU (ªcoala medie nr. 1, Chiºinãu), Victoria URSU (CED, Chiºinãu),
Nadejda ISSA (CED, Chiºinãu), Ana POPOV (Grãdiniþa nr. 216, Chiºinãu), Maria BARANOV (Grãdiniþa nr. 216, Chiºinãu), Nadejda STRATAN (Grãdiniþa nr.
43, Bãlþi).
O altã modalitate de dezvoltare profesionalã a fost schimbul de experienþã
a formatorilor din Moldova cu colegii lor din România. În noiembrie, formatorii Ana POPOV, Maria BARANOV, Elena PETUªCAN, Zinaida RAÞÃ, Elena
VEDUTENCO, Svetlana GAMEªCHI (Grãdiniþa nr. 216, Chiºinãu), Nadejda
STRATAN, (Grãdiniþa nr. 43, Bãlþi), Liliana SIMCOV (ªcoala-grãdiniþã nr. 199,
Chiºinãu), Iulia BUJAC, Nina CIOBANU, Veronica COJOCARU, Nadejda ISSA,
Ana LUNGU, Uliana BOGHIU, Marina OLEVSCHI (CED, Chiºinãu), Iulia BÃÞ,
Ludmila Rotaru (ªcoala medie nr. 1, Chiºinãu), Svetlana BOBEICO, Rodica
COSTAªCO (ªcoala medie nr. 20, Bãlþi), Maria ROªCA (ªcoala nr. 83, Chiºinãu), Raisa RUSU, Neli URSU (Liceul „M. Eminescu“, Bãlþi), Cornelia
REVENCU (Colegiul Pedagogic „A. Mateevici“), Maria VASILIEV (UPT) au întreprins o vizitã de studiu la colegii din Botoºani. În cadrul vizitei ei au avut
posibilitatea sã observe desfãºurarea programului în grãdiniþã, ºcoala primarã ºi la colegiul pedagogic din localitate, au purtat discuþii cu colegii.
În luna noiembrie, o delegaþie alcãtuitã din autori consacraþi ºi formatori
ai Programului – Arcadie SUCEVEANU, Constantin DRAGOMIR (CIOBANU),
Sergiu PLÃMÃDEALÃ, Victoria URSU, Eudochia CERTAN – a participat la un
seminar pentru autorii de carte pentru copiii mici la Praga, seminar prin care
se lanseazã o nouã iniþiativã sub auspiciile Asociaþiei internaþionale „Pas cu
Pas“ (ISSA): editare de carte pe Internet (web-publishing).
În scopul asigurãrii unei circulaþii de idei ºi schimbului de experienþã în
cadrul Programului „Pas cu Pas“, la 23-24 noiembrie a avut loc conferinþa
ºtiinþifico-practicã a cadrelor didactice din reþeaua naþionalã, la care au participat peste 150 de reprezentanþi atît din instituþii preºcolare, ºcolare, cît ºi
din învãþãmîntul superior.
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Pentru cadrele didactice din program au fost editate un alfabet-poster ºi
un set de jocuri manipulative.
A vãzut lumina zilei cartea Pas cu Pas. Sã facem cunoºtinþã, prima din
seria conceputã sã punã în valoare experienþa cadrelor didactice din program,
care este un bun al tuturor celor orientaþi spre schimbãri democratice în sistemul educaþional, în relaþiile cu familia ºi comunitatea (tiraj – 1000 de
exemplare).
Resurse financiare:
Contribuþia Fundaþiei Soros-Moldova –
$200 000
Alte surse de finanþare: Fondul de Investiþii Sociale (finanþare directã a
reþelei) –
circa $180 000

Centrul Educaþional „Pro Didactica“
Adresa : str. Armeneascã nr. 13,
MD 2012, Chiºinãu, Moldova
Tel.: (373 2) 54 19 94, 54 25 56
Fax: (373 2) 54 41 99
E-mail: prodidactica@cepd.soros.md
Web site:
http://www.prodidactica.md

Misiunea noastrã este sã devenim, prin servicii educaþionale de cea mai
înaltã calitate oferite de o echipã de profesioniºti dedicaþi, o organizaþie - lider
în promovarea schimbãrilor de esenþã, menite sã contribuie la formarea unor
personalitãþi care împãrtãºesc valorile unei societãþi deschise.
Pe parcursul anuluii 2001, Centrul Educaþional „Pro Didactica“ ºi-a orientat eforturile cãtre sprijinirea reformelor educaþionale, prin oferirea unor programe de instruire ºi consultanþã, activînd în baza licenþei Ministerului
Învãþãmîntului din Republica Moldova. Activitatea în cadrul programelor
educaþionale implementate de „Pro Didactica“ porneºte de la conºtientizarea
faptului cã un efort susþinut de promovare a schimbãrilor în educaþie trebuie
sã ia în consideraþie:
– sprijinul informaþional (asigurarea accesului la informaþie);
– facilitarea schimbului reciproc de experienþã;
– dezvoltarea capacitãþii de autoevaluare a unitãþii ºcolare;
– perfecþionarea nivelului profesional al cadrelor manageriale;
– perfecþionarea competenþelor profesionale ale profesorilor;
– îmbunãtãþirea abilitãþilor cadrelor didactice de a elabora materiale didactice proprii;
– facilitarea procesului de sensibilizare ºi implicare a comunitãþii, pe plan
local ºi naþional, toate acestea fiind orientate spre asigurarea, în ultimã
instanþã, a formãrii ºi dezvoltãrii competenþelor elevilor.
Specificul activitãþii Centrului se bazeazã pe cîteva principii:
– Abordare holisticã, adicã:
– sprijin pentru subiecþi aparte ºi pentru instituþii ca unitãþi integrale;
– formarea unor comunitãþi de învãþare;
– asigurarea impactului prin eforturi complexe: dezvoltare profesionalã, dezvoltare informaþionalã, cooperare, identificare ºi soluþionare
de probleme etc.;
– democratizare a proceselor educaþionale;
– Rãspuns la necesitãþile instituþiilor educaþionale ca unitãþi integrale, în
vederea constituirii unor comunitãþi de învãþare, prin formarea abilitãþilor
de elaborare, adaptare ºi utilizare a unor instrumente de autoevaluare,
identificare a problemelor ºi planificare a acþiunilor pentru dezvoltarea
instituþiei ºcolare, în domeniile identificate;
– Rãspuns la necesitãþile individuale de dezvoltare profesionalã a cadrelor
didactice ºi manageriale, prin programe de burse de instruire pentru
profesorii din zonele rurale;
– Sprijin informaþional ºi facilitare a comunicãrii/ schimbului de experienþã la toate nivelurile, prin:

– diseminarea experienþelor de succes (mass - media, Internet, revista
Didactica Pro..., site-ul Internet Pro Education ca instrumente de informare ºi schimb de experienþã);
– elaborarea ºi editarea materilalelor didactice – suport (colectia „Pro Didactica");
– traducerea materialelor de referinþã din alte þãri;
– organizarea de conferinþe ºi mese rotunde, cu implicarea factorilor de decizie ºi a mass-media, pentru a aborda probleme educaþionale stringente.
Pe parcursul anului 2001, Centrul Educaþional Pro Didactica a implementat trei proiecte: Modernizarea învãþãmîntului preuniversitar 2000-2001,
Internet Pro Education ºi Lecturã ºi scriere pentru dezvoltarea gîndirii critice.

Programul „Perfecþionarea cadrelor didactice“
Coordonator: Violeta DUMITRAªCU; e-mail: vdumitrascu@cepd.soros.md
Obiective:
– dezvoltarea programului prin elaborarea ºi oferirea subiectelor tematice
de maximã necesitate ºi utilitate;
– susþinerea metodicã a Direcþiilor Generale Judeþene de Învãþãmînt, Tineret ºi Sport (DGJÎTS);
– sprijinirea profesionalã a cadrelor didactice din mediul rural;
– oferirea unor servicii de consultanþã psihopedagogicã.
Acþiuni
Pe parcursul anului 2001 au fost organizate numeroase activitãþi educaþionale cu caracter formativ, în conformitate cu obiectivele programului:
– în perioada martie-iunie au fost organizate Cicluri de sesiuni de formare
deschise intensive (cu achitare parþialã a taxei de studii), la care s-au
înscris profesori de la diverse discipline;
– în luna august s-a desfãºurat ciclul de sesiuni de formare Valenþele formative ale sarcinilor didactice, organizat pentru colaboratorii DGJÎTS.
Aceastã acþiune a fost o continuare a colaborãrii cu DGJÎTS, începutã în
anul 2000;
– în perioada octombrie-decembrie au fost organizate stagiile de perfecþionare pentru cadrele didactice din mediul rural, cîºtigãtoare ale Concursului Educaþie pentru o societate deschisã;
– în cadrul programelor de perfecþionare au fost prevãzute ore speciale pentru oferirea unor servicii de consultanþã psihopedagogicã. Cursanþii au
putut beneficia de aceste servicii atît în timpul stagiului de formare, cît ºi
dupã o perioadã de implementare a achiziþiilor dobîndite, la momentul
reîntrunirii acestora în cadrul activitãþilor de supervizare ºi evaluare.
Rezultate:
– în programele de instruire au fost antrenaþi 236 de profesori din ºcolile
ºi liceele din republicã. Este de menþionat faptul cã aceºti profesori demonstreazã un înalt grad de motivaþie ºi interes pentru perfecþionarea
profesionalã continuã;
– în cadrul colaborãrii programului cu DGJÎTS, colaboratorii acestora
beneficiazã al doilea an de un sprijin metodic, acordat de cãtre formatorii Centrului Educaþional „Pro Didactica“. Activitãþile de formare din
august 2001 au întrunit 28 de metodiºti ºi inspectori de la majoritatea
DGJÎTS;
– pentru cele 100 de burse Educaþie pentru o societate deschisã – 2001 au
candidat 153 de profesori din ºcolile rurale. Programul de instruire (56
ore academice) a oferit cursanþilor subiecte de maximã necesitate ºi utilitate. Pe parcursul ºedinþelor de evaluare finalã cursanþii au remarcat,
alãturi de gradul înalt de utilitate ºi de maximã necesitate a subiectelor,
ºi elementul sporit de noutate al acestora;
– s-a constatat o creºtere a motivaþiei cursanþilor pentru identificarea, discutarea ºi clarificarea unor probleme didactice concrete, necesitãþi care au
fost satisfãcute, în mare mãsurã, în cadrul activitãþilor de supervizare ºi
evaluare. Pe parcursul anului 2001 au beneficiat de servicii de consultanþã 333 de profesori, cursanþi ai Centrului Educaþional „Pro Didactica“.

Proiectul „Modernizarea
învãþãmîntului preuniversitar“
2000-2001
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Programul „Dezvoltare curricularã“
Coordonator: Viorica POSTICÃ; e-mail: vpostica@cepd.soros.md
Obiective:
– sprijinirea continuã a reformei curriculare;
– contribuþia la dezvoltarea profesionalã a profesorilor de liceu, a editorilor ºi a autorilor de materiale didactice;
– sensibilizarea opiniei publice privind importanþa ºi prioritatea educaþiei;
– atragerea diverºilor factori de decizie în dezbateri, atitudinilor faþã de
diverse probleme din domeniul educaþional;
– valorificarea selectivã a materialelor curriculare elaborate în cadrul programelor educaþionale;
– formarea unei comunitãþi de instruire a formatorilor, pe de o parte, ºi a
cadrelor didactice din ºcoli ºi licee, pe de altã parte.
Acþiuni:
– editarea materialelor didactice-suport, cîºtigãtoare în Concursul 2000
(6 lucrãri);
– ciclu de sesiuni de formare pentru autori de manuale;
– conferinþe pedagogice ºi mese rotunde;
– seminarii pentru implementarea curriculumului de liceu în cadrul DGJÎTS
pentru profesorii de la discipline umanistice ºi exacte ºi pentru managerii
ºcolari;
– valorificarea selectivã a materialelor curriculare elaborate de formatori
ºi de cursanþi în cadrul programelor educaþionale.
Rezultate
În colecþia metodicã Biblioteca Pro Didactica, în ajutorul profesorilor ºi
elevilor de liceu, au apãrut 6 manuale din cele 6 proiectate:
– Predarea limbii române în viziunea Curriculumului de liceu. Ghid pentru
profesori, autori: Tatiana CARTALEANU, Olga COSOVAN (tiraj 2000
exemplare);
– Curriculumul de liceu. Recomandãri practice pentru predare-învãþareevaluare (tiraj 3000 exemplare). În lucrare au fost valorificate materialele curriculare elaborate de formatorii Centrului Educaþional „Pro
Didactica“ ºi aplicate în cadrul seminariilor de implementare a noului
Curriculum de liceu (august - noiembrie 2000), la care au participat
peste o mie de profesori ºcolari ºi manageri din þarã;
– Experienþe pedagogice avansate la chimie ºi biologie (tiraj 1500 exemplare), autori, profesorii ºcolari: Rita GODOROJA, Larisa BOTEZATU,
Ana CIOBANU;
– Evaluarea sumativã la chimie prin teste (tiraj 1000 exemplare), autori:
Silvia LOZOVANU , Boris UNCULIÞÃ;
– Receptarea ºi crearea operelor epice în ºcoalã (tiraj 3000 de exemplare),
autor: Ion IACHIM;
– Probleme ºi aplicaþii de chimie cu sugestii metodice (tiraj 1000 exemplare), autor: Vasile CURJOS, profesor, Universitatea de Stat din Cahul.
Au fost organizate 2 cicluri de sesiuni de formare pentru autorii de manuale „Abordarea manualului ºcolar din perspectiva formãrii competenþelor“
(31 ianuarie-2 februarie; 14-15 martie 2001), la care au participat 46 de
autori de manuale de la toate disciplinele ºcolare din învãþãmîntul preuniversitar, alþi factori de decizie de la Ministerul Învãþãmîntului ºi de la Institutul
de ªtiinþe ale Educaþiei. În calitate de facilitator a fost invitat expertul belgian, dr. Xavier ROEGIERS, directorul Biroului de Inginerie în Educaþie ºi în
Formare din cadrul Universitãþii Catolice din Louvain-la-Neuve, Belgia. În
ultimii 10 ani de reformã educaþionalã, perioadã în care s-a iniþiat redactarea
noii generaþii de manuale autohtone, acestea au fost primele investiþii directe
în creºterea profesionalã a autorilor de carte didacticã.
Masa rotundã „Funcþiile ºi problemele manualului ºcolar în uz“ (22 martie) a
întrunit 30 de participanþi: directori de edituri, redactori, autori de manuale,
responsabili de la ministerul de resort, specialiºti din cadrul Proiectului de Reformã a Învãþãmîntului, cofinanþat de Banca Mondialã, profesori, pãrinþi.

Conferinþa pedagogicã „Finalitãþile educaþiei: ideal, scopuri, obiective“ (27
aprilie), susþinutã de prof. dr. Sorin CRISTEA, Departamentul de Formare a
Personalului Didactic, Universitatea Bucureºti, la care au participat peste 30
de actanþi ai procesului educaþional, inclusiv formatorii CEPD, profesori universitari de pedagogie ºi metodica predãrii disciplinelor, specialiºti ai
Ministerului Învãþãmîntului.
La conferinþele pedagogice „Proiectarea didacticã din perspectivã curricularã“ (21 ºi 22 august), susþinute de prof. dr. Sorin CRISTEA, au participat
peste 100 de directori adjuncþi, inspectori ºi metodiºti din judeþul Lãpuºna ºi
din municipiul Chiºinãu.
Conferinþa pedagogicã „Pedagogia comunicãrii. Argumente ale unei întemeieri“ (19 octombrie), susþinutã de prof. dr. Laurenþiu ªOITU de la Universitatea „Al.I. Cuza“, Iaºi, a întrunit 35 de persoane, inclusiv formatori CEPD,
cercetãtori IªE, tineri profesori din jud. Lãpuºna.
De la 30 august pînã la 1 noiembrie, în municipiul Chiºinãu ºi în judeþele
Soroca, Bãlþi, Chiºinãu, Lãpuºna, Orhei, Ungheni, Tighina au fost organizate
81 de seminarii cu elemente de sesiuni de formare (cu 28 mai mult decît anul
2000) pentru profesorii de liceu, cu genericul „Recomandãri practice pentru
implementarea curriculumului de liceu“. Seminariile au vizat 10 discipline
ºcolare: limba românã, limba francezã, istorie, filozofie, psihologie, geografie,
fizicã, matematicã, chimie, biologie. Au participat în total 1421 de profesori,
cu 521 mai mulþi decît în anul 2000. 1084 de participanþi au completat un
chestionar de evaluare a calitãþii Curriculumului de liceu ºi a implementãrii
acestuia, rezultatele cãruia sînt incluse într-un raport de sintezã prezentat la
Ministerul Învãþãmîntului.
La 1 noiembrie s-a încheiat Concursul de materiale didactice-suport, ediþia
2001, la care au participat 7 autori ºi 8 echipe de autori cu 15 lucrãri. Au fost
recomandate pentru publicare 4 lucrãri.

Programul „ªcoala 2001+“
Coordonator: Nicolae CREÞU e-mail: ncretu@cepd.soros.md
Obiective:
– acordarea asistenþei în domeniul managementului ºcolar ºi al perfecþionãrii cadrelor didactice;
– crearea conexiunilor dintre ºcoalã ºi comunitate;
– oferirea unor instrumente, tehnici ºi metode de promovare a schimbãrii
la nivel de individ ºi la nivel de instituþie ºcolarã pentru dezvoltarea
abilitãþilor de proiectare a activitãþii ºcolii.
Acþiuni:
– ateliere de lucru pentru identificarea problemelor prioritare în fiecare
instituþie;
– programe de instruire pentru managerii ºcolari;
– programe de instruire pentru profesori.
Rezultate
La proiect au participat 14 instituþii educaþionale.
Au fost realizate 22 de ateliere de instruire ºi pregãtire pentru iniþierea
proiectului de dezvoltare a instituþiei educaþionale, pentru 270 de membri ai
administraþiei ºcolilor.
Au fost realizate 41 de seminarii-cicluri de sesiuni de formare pentru 640 de
profesori ºi manageri ºcolari, organizate dupã urmãtoarele secþiuni tematice:
– iniþiere în metodologia „Lecturã ºi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii
Critice“ (LSDGC);
– strategii de dezvoltare a gîndirii critice la diverse discipline;
– atelierul de lecturã;
– atelierul de scriere;
– proiectarea lecþiilor în cheia LSDGC.
S-au þinut 3 seminarii pentru managerii ºcolari (46 de participanþi),
vizînd probleme de management al lucrului în echipã ºi aspecte ale relaþiilor
dintre ºcoalã ºi comunitate ºi 2 ateliere de lucru care au întrunit 23 de manageri ºcolari ºi reprezentanþi ai comunitãþii.
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Programul „Management Educaþional“
Coordonator: Nicolae CREÞU; e-mail: ncretu@cepd.soros.md
Obiective:
– formarea unui grup de formatori locali;
– organizarea cursurilor de perfecþionare a managerilor ºcolari.
Acþiuni:
– programe de instruire pentru formarea formatorilor locali, în cadrul parteneriatului cu DGJÎTS;
– cursuri de perfecþionare pentru reprezentanþii administraþiilor ºcolare.
Rezultate
Au fost realizate 2 seminarii pentru pregãtirea formatorilor locali:
– abilitãþi de educaþie a adulþilor;
– elemente de management participativ.
Au participat 20 de colaboratori ai Direcþiilor Generale Judeþene de Învãþãmînt, Tineret ºi Sport.
Au fost realizate 36 de seminarii pentru managerii ºcolari, cu tematicile:
– arta conducerii;
– elaborarea programului de dezvoltare a unitãþii educaþionale;
– elemente de management participativ.
Au participat 550 de manageri ºcolari. Direcþiile Generale Judeþene de
Învãþãmînt, Tineret ºi Sport Tighina, Bãlþi, Edineþ ºi Soroca au acoperit cheltuielile pentru transport, cazare, alimentare ºi au asigurat spaþiul de studiu
pentru 21 de seminarii.

Programul „Evaluarea Unitãþii ªcolare“
Coordonator: Vitalie POPA; e-mail: vitpopa@cepd.soros.md
Obiective:
– crearea unei reþele de ºcoli-pilot ce aplicã modelul de autoevaluare a ºcolii,
– cooptarea în componenþa reþelei a reprezentanþilor DGJÎTS;
– elaborarea ºi publicarea unui set de materiale suport;
– efectuarea unei cercetãri asupra procesului de implementare a conceptului de autoevaluare a ºcolii în RM;
– diseminarea informaþiei despre rezultatele proiectului-pilot la nivel regional ºi internaþional.
Acþiuni:
– selectarea a trei ºcoli-pilot;
– ateliere de autoevaluare în ºcolile-pilot;
– cicluri de sesiuni de formare de dezvoltare a competenþelor profesionale
ale profesorilor ºi managerilor din ºcolile-pilot;
– atelierul „Autoevaluarea ªcolii pentru reprezentanþii a opt Direcþii Generale Judeþene de Învãþãmînt,Tineret ºi Sport“ cu participarea lui Paul
Clarke, expert din Marea Britanie;
– ateliere „Autoevaluarea Instituþiei Educaþionale pentru reprezentanþii a
cinci DGJÎTS“;
– ºcoalã de varã „Autoevaluarea ªcolii cu participarea reprezentanþilor
DGJÎTS ºi managerilor din ºcolile-pilot“.
Rezultate
O reþea formatã din trei ºcoli aplicã în prezent modelul de autoevaluare a
ºcolii. Aceste ºcoli au beneficiat de sprijin din partea Direcþiilor Generale
Judeþene de Învãþãmînt Tineret ºi Sport. Profesorii din ºcolile-pilot au fost
instruiþi în domeniul aplicãrii metodelor interactive de predare.
Cinci Direcþii Generale Judeþene de Învãþãmînt, Tineret ºi Sport au elaborat
planuri strategice pentru dezvoltarea unor reþele locale de ºcoli care sã aplice
modele de autoevaluare.
A fost efectuatã o cercetare asupra modului de aplicare a modelului de
autoevaluare a ºcolii în Republica Moldova. Rezultatele cercetãrii au fost
prezentate la International Congress for School Effectiveness and Improvement 2002 (Congresul Internaþional de Eficientizare ºi Optimizare a ªcolii),
Copenhaga, Danemarca.

Revista Didactica Pro...
Redactor - ºef: Nadia CRISTEA; e-mail: ncristea@cepd.soros.md
Obiective:
– sprijinirea informaþionalã a cadrelor didactice;
– sensibilizarea opiniei publice prin abordarea ºi mediatizarea unor probleme stringente din domeniul educaþiei;
– popularizarea experienþei avansate a profesorilor ºi a instituþiilor de învãþãmînt;
– contribuþia la orientarea atenþiei cititorului-pedagog de la formarea în
sine a elevului la dezvoltarea motivaþiei lui intrinsece;
– promovarea activitãþii Centrului Educaþional „Pro Didactica“ ºi a altor
instituþii.
Acþiuni
– Editarea revistei
Nr.1, februarie 2001, tematica: Postmodernism în educaþie;
Nr.2, aprilie 2001, tematica: Manualul ºcolar;
Nr.3, iulie 2001, tematica: Perfecþionarea continuã a cadrelor didactice;
Nr.4, august 2001, tematica: Elevul – promotor al procesului educaþional;
Nr.5, octombrie 2001, tematica: Statutul profesorului în societatea contemporanã;
Nr.6, decembrie 2001, tematica: Finalitãþile educaþionale.
– Mese rotunde:
Manualul ºcolar – o realitate, 22 martie;
Masa rotundã cu participarea elevilor ºi liceenilor, 1 iunie;
O ºcoalã pentru toþi sau o ºcoalã pentru fiecare?, 29 iunie;
Standarde ºi finalitãþi educaþionale, 16 noiembrie.
Rezultate
Au fost editate 6 numere de revistã cu tirajul de 3000 de exemplare
fiecare.
Prin încheierea unor contracte de difuzare a revistei cu MOLD-DIDACTICA
S.A., agenþia MOLDPRESA S.A., Î.S. POªTA MOLDOVEI, s-au creat condiþiile
pentru difuzarea ºi popularizarea revistei în mediul pedagogic.
Numãrul abonaþilor revistei a crescut de la 84 (februarie 2001) la 174
(decembrie 2001).
S-au fãcut donaþii din numerele revistei pentru ºcolile - internat, ºcolile
auxiliare, ºcolile pentru copii cu deficienþe fizice ºi senzoriale din republicã.
De asemenea, au primit donaþii (circa 11 000 de exemplare de revistã) profesorii din Transnistria ºi participanþii la diferite întruniri republicane ºi internaþionale cu caracter educaþional. Din 133 de articole primite la redacþie au
fost selectate pentru publicare 105.

Biblioteca Centrului Educaþional „Pro Didactica“
Coordonator: Mariana KIRIAKOV; e-mail: mkiriakov@cepd.soros.md
Obiective:
– dezvoltarea colecþiei de carte a bibliotecii;
– dezvoltarea colecþiei de ziare ºi reviste a bibliotecii;
– sprijinirea informaþionalã a centrelor metodice ºi a diferitelor instituþii
educaþionale;
– acordarea sprijinului informaþional pentru colaboratorii ºi cursanþii Centrului Educaþional „Pro Didactica“;
– facilitarea schimbului de informaþie ºi de experienþã între beneficiarii
Centrului ºi eventualii parteneri locali ºi de peste hotare.
Acþiuni:
– efectuarea donaþiilor de carte pentru instituþii ºi persoane fizice;
– elaborarea buletinelor informative privind noile intrãri în bibliotecã;
– oferirea serviciilor de bibliotecã;
– implementarea unor proiecte vizînd schimbul de experienþã.
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Rezultate
Fondul de carte al bibliotecii a sporit cu 781 de titluri. Pe parcursul anului
beneficiarii bibliotecii au putut consulta 55 de publicaþii periodice din Moldova, România ºi Rusia.
35 de ºcoli ºi licee – centre metodice au beneficiat de abonarea gratuitã la
3 publicaþii periodice. 31 de ºcoli, licee ºi colegii au primit cu titlu de donaþie
521 de exemplare de carte. Alte organizaþii educaþionale au primit 298 de
exemplare de carte.
350 de cursanþi din diverse programe ale Centrului au beneficiat de donaþii de carte (726 de exemplare). 37 de formatori au primit 332 de exemplare de carte didacticã ºi de referinþã.
Circa 500 de persoane au beneficiat de serviciile bibliotecii: cursanþi din
anul curent ºi din anii precedenþi, profesori din municipiul Chiºinãu ºi din
republicã, formatori, lectori din instuþiile de învãþãmînt superior. Pentru
informarea cursanþilor s-au organizat 25 de prezentãri de carte. Pentru formatori ºi colaboratori au fost elaborate 6 buletine informative Cãrþi noi.
În perioada 7- 17 mai a fost organizatã deplasarea ºi participarea a 22
de persoane la programul de schimb de experienþã ºi instruire Democracy
in the Danish School and Society (Democraþia în ºcoala ºi societatea din
Danemarca) în oraºul Strib, municipiul Middelfart, Danemarca. Proiectul a
fost sponsorizat de Fondul Danez pentru Democraþie. În scopul transmiterii ºi analizãrii informaþiei ºi a experienþei acumulate, a fost organizatã
o masã rotundã cu genericul „O ºcoalã pentru toþi sau o ºcoalã pentru
fiecare?“, cu participarea ministrului Învãþãmîntului al Republicii Moldova Ilie Vancea.

Proiectul „Internet Pro Education“
Coordonator: Silvia Barbarov; e-mail: sbarbarov@cepd.soros.md
Obiective:
– contribuþia la sprijinirea procesului de desfãºurare a reformei în învãþãmînt, prin facilitarea accesului la resursele informaþionale edcaþionale
moderne;
– promovarea unei modalitãþi noi de informare ºi formare a profesorului,
elevului etc.;
– contribuþia la procesul de dezvoltare profesionalã a subiecþilor (profesori,
elevi, funcþionari) implicaþi în procesul educaþional.
Acþiuni:
– construirea site-ului educaþional Pro Education (www.proeducation.md);
– elaborarea ºi traducerea materialelor destinate rubricilor site-ului;
– culegerea ºi ajustarea informaþiei pentru conþinuturile site-ului,
– cooperarea cu diverse instituþii ºi organizaþii din domeniu.
Rezultate
Site-ul înregistreazã 11 domenii – Dezvoltare curricularã, Perfecþionarea
cadrelor, Evaluare, Tehnologii educaþionale, Management, Mapamond educaþional, Politici educaþionale, Instituþii, Rubrica elevului, Biblioteca electronicã, Noutãþi – ºi 20 subdomenii cu acoperire totalã, care oferã materiale ºi
informaþii utile pentru profesorii, managerii ºcolari, cercetãtorii ºi funcþionarii din domeniul educaþional.
La asigurarea informaþionalã a site-ului au contribuit:
– autori locali (profesori ºcolari ºi universitari, cercetãtori ºtiinþifici, manageri ºcolari, funcþionari) ºi strãini;
– Ministerul Învãþãmîntului, Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei, Institutul
de Politici Publice;
– ONG-uri – „Junior Achievement“, „Pas cu Pas“, „SIEDO“;
– Asociaþia Obºteascã „Tinereþe-Cunoºtinþe-Viitor“;
– proiectul „Lecturã ºi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice“;
– revista de teorie ºi practicã educaþionalã Didactica Pro...

Proiectul „Lecturã ºi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice“
Coordonator: Nicolae CREÞU e-mail: ncretu@cepd.soros.md
Obiective:
– eficientizarea procesului didactic din Republica Moldova prin introducerea unei metodologii ce promoveazã învãþarea activã ºi independentã,
contribuindu-se, în acest mod, la dezvoltarea abilitãþilor de gîndire criticã;
– constituirea în continuare a unei echipe de formatori ai programului
LSDGC, autorizaþi în aceastã calitate de Asociaþia Internaþionalã de Lecturã ºi de Centrul Educaþional „Pro Didactica“;
– organizarea unui program coerent de instruire „Metodologia LSDGC“
pentru profesorii din învãþãmîntul preuniversitar ºi cel universitar;
– elaborarea unor materiale didactice-suport;
– popularizarea conceptelor - cheie ºi a metodelor proiectului în mediul
profesional pedagogic.
Acþiuni:
– programe de instruire pentru cadrele didactice;
– programe la solicitare pentru grupuri de pedagogi din diferite ºcoli ºi
instituþii de învãþãmînt superior.
Rezultate
Au fost realizate 11 ateliere (33 de profesori din învãþãmîntul universitar
ºi preuniversitar) cu tematicile:
– elaborarea indicatorilor de evaluare;
– implementarea metodologiei LSDGC în demersul didactic universitar;
– iniþiere în metodologia LSDGC;
– obiective educaþionale;
– proiectarea în cheia LSDGC;
– învãþarea prin cooperare.
Au fost organizate 4 ateliere de pregãtire a proiectelor didactice pentru
modulurile:
– iniþiere în metodologia „Lecturã ºi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii
Critice“;
– strategii de dezvoltare a gîndirii critice la diverse discipline;
– proiectarea lecþiilor în cheia „Lecturã ºi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice“;
– învãþarea prin cooperare.
Au fost elaborate:
– Ghidul nr. I: Iniþiere în metodologia LSDGC;
– Materiale-suport pentru cicluri de sesiuni de formare LSDGC.
Au fost realizate 56 de seminarii deschise cu participarea a 863 de profesori din învãþãmîntul universitar ºi cel preuniversitar. 44 de seminarii au fost
realizate în incinta instituþiilor solicitante, care au oferit spaþiul de studiu ºi
au asigurat masa pentru participanþi.
Resurse financiare:
Contribuþia Fundaþiei Soros-Moldova:
Grant pentru proiectul „Modernizarea Învãþãmîntului Preuniversitar“ 2000 –
$ 262 430,00
Grant pentru proiectul „Modernizarea Învãþãmîntului Preuniversitar“ 2001 –
$ 68 416,00
Grant pentru proiectul „Internet Pro Education“ –
$ 9 129,00
Grant pentru proiectul LSDGC –
$ 32 618,00
Alte surse de finanþare:
Fonduri provenite din serviciile prestate de Centru:
Cursuri LSDGC –
MDL 26 000,00
Cursuri de instruire pentru cadrele didactice –
MDL 33 000,00
Consultanþã dezvoltare organizaþionalã –
MDL 92 034,72
Comercializare materiale didactice –
MDL 12 130,80
Total:
MDL 163 823,52 ($ 12 515,16)
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Program „Schimb intercultural
de elevi“
(Assist, Rotary, CCI, West Chester,
Legacy, Olomouc - Republica Cehã,
HMC - Marea Britanie)
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Programul oferã elevilor din clasa a X-a posibilitatea de a obþine burse de
studiu pentru un an academic la ºcoli din Marea Britanie ºi SUA ºi la ºcoli de
varã în SUA ºi Republica Cehã. Scopul programului este îmbunãtãþirea competenþei lingvistice ºi de comunicare în limba englezã ºi a cunoºtinþelor privind 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 compasional cu semenii ºi 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
dovadã evidentã a eficienþei programului. În plus, participarea la acest program stimuleazã încrederea în propria persoanã, oferã cunoºtinþe sociale ºi
aptitudini esenþiale pentru dezvoltarea unei societãþi democratice, care se
bazeazã pe intelect ºi pe înþelegerea reciprocã între cetãþeni.
În 2001 au fost 20 bursieri:
Cristina DOAGÃ
ASSIST (SUA – 1 an)
Marina FRANGOPOL
Ana SÎRBU
Ludmila GARCIU
Rotary (SUA – 1 an)
Oleg BOGDAN
CCI (SUA – 1 an)
Laurenþia CHITIC
Arina CREÞU
Alexandra MALANCO
Andrei ARTAMONOV
West Chester (SUA –
Olga STARODUBOVA
program de varã)
Alexandru IAROªENCO
Legacy (SUA – program de varã)
Ludmila SÎRBU
Liviu ANDRONIC
Olomouc (Republica Cehã –
Victoria CORAI
program de varã)
Rodica CHELEA
Savelie CORNEGRUÞÃ
HMC (Marea Britanie – 1 an)
Diana ISAC
Victoria ROªIOR
Pavel SÎRGHI
Otilia VLASOV
Total cheltuieli:

Programul de sprijinire
a învãþãmîntului superior (HESP)

$ 14 574

Misiunea Programului de sprijinire a învãþãmîntului superior este de a
contribui la procesul de dezvoltare a învãþãmîntului superior, în domeniul
ºtiinþelor socioumanistice. Programul are ca scop promovarea schimbãrilor de
sistem în învãþãmîntul superior prin derularea de programe inovative ºi sprijinirea iniþiativelor comunitãþii academice, îndreptate spre democratizarea sistemului educaþional.
Obiective:
– stimularea eforturilor de reformare conceptualã în învãþãmînt;
– încurajarea inovaþiilor curriculare prin elaborarea de cursuri noi ºi implementarea noilor tehnologii de predare/ învãþare;
– sprijinirea autorilor locali în elaborarea manualelor ºi materialelor didactice pentru învãþãmîntul superior;
– perfecþionarea cadrelor ºi pregãtirea managerilor în învãþãmîntul superior;
– încurajarea iniþiativelor tineretului de implicare în procesul de democratizare al societãþii.

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 pe bazã de concurs.
Programe analitice pentru cursuri de masterat
Au fost sprijinite eforturile cadrelor didactice universitare de restructuare
a curriculum-ului postuniversitar existent, prin introducerea de cursuri noi în
programul de studiu, în domeniul ºtiinþelor socioumanistice.
Denumirea programei analitice
Introducere în sinergetica socialã
Pedagogia învãþãmîntului superior
Sociologia genurilor
Drept vamal comunitar
Semioticã ºi metalimbaj
Total:

Beneficiar
Ilarion CHISTRUGÃ, USM
Ludmila PAPUC, UPS „Ion Creangã“
Maria STRECHIE, USM
Ghenadie RADU, USM
Irina CONDREA, USM

Buget
$500
$500
$500
$500
$500
$2500

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 sprijinitã invitarea de profesori din
strãinãtate, personalitãþi marcante, cunoscute în cercurile academice din
divesre domenii 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
tehnologiile noi de predare/ învãþare etc.
Stagii:
Svetlana SUVEICÃ, doctor în istorie, lector superior, Catedra Istoria Românilor, USM. Stagiu în domeniul relaþiilor internaþionale contemporane, 19
martie - 8 aprilie la Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative, Universitatea Banatului, România.
$199
Eleonora GHEORGHIEVA, lector, Catedra Filologie Bulgarã, Universitatea
de Stat din Comrat. Stagiu în domeniul cercetãrii sociolingvistice ale limbii
bulgare, aprilie - mai la Universitatea „Kl. Ohridski“, Sofia, Bulgaria.
$300
Liudmila ANTONOVA, lector, Academia de Relaþii Internaþionale ºi Studii
Diplomatice, USM. Stagiu în domeniul studiilor politice, 17 mai - 16 iunie la
ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative, Bucureºti, România.
$487
Aurel ZANOCI, conferenþiar, Catedra de Arheologie ºi Istorie Anticã, USM
Stagiu în domeniul istoriei antice, 27 mai - 10 iunie la Institutul de Preistorie
al Universitãþii din Viena, Austria.
$300
Diana BUCATCÃ, lector, Departamentul de Limbi ºi Literaturi Strãine,
ULIM. Stagiu în domeniul lingvisticii italiene, 1 august - 30 septembrie la
Universitatea pentru Strãini, Perugia, Italia.
$642
Maria MURSA, lector asistent, Catedra Literaturã Universalã, USM. Stagiu
în domeniul literaturii comparate, 1 octombrie - 31 decembrie la Universitatea Friedrich Schiller, Jena, Germania.
$230
Oxana CÃPÃÞÎNÃ, lector, Catedra Filologie Francezã, USM. Stagiu în domeniul filologiei ºi lingvisticii franceze, 1 - 30 noiembrie la Centrul Universitar
de Studii Franceze de pe lîngã Universitatea Stendhal – Grenoble, Franþa.
$443
Tudor DUMITRAª, profesor, doctor conferenþiar, prodecan, Catedra
Filozofie ºi Politologie, ASEM. Stagiu în domeniul filozofiei, 22 octombrie 22 noiembrie, Universitatea Michel de Montaigne, Bordeaux, Franþa.
$483
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Galina CHIRA, ºef catedrã, Liceul „Prometeu“. Stagiu în domeniul elaborãrii manualelor de limbã englezã, 11 - 24 noiembrie la Bell Educational
Trust, Saffron Walden, Marea Britanie.
$799
Silvia ROTARU, lector superior, Catedra Filologie Englezã, USM. Stagiu în
domeniul elaborãrii manualelor de limbã englezã, 11 - 24 noiembrie la Bell
Educational Trust, Saffron Walden, Marea Britanie.
$799
Elisaveta ONOFREICIUC, lector superior, Catedra Filologie Englezã, USM.
Stagiu în domeniul elaborãrii manualelor de limbã englezã, 11 - 24 noiembrie la Bell Educational Trust, Saffron Walden, Marea Britanie.
$799
Maria GÎSCÃ, ºef catedrã, Liceul „M. Eliade“. Stagiu în domeniul elaborãrii manualelor de limbã englezã, 11 - 24 noiembrie la Bell Educational
Trust, Saffron Walden, Marea Britanie.
$799
Viorica MOLOªNIUC, lector, Catedra Limbi ºi Literaturi Strãine, USM. Stagiu
în domeniul gramaticii franceze, 1 - 31 decembrie la Centrul Universitar de
Studii Franceze de pe lîngã Universitatea Stendhal – Grenoble, Franþa.
$443
Sergiu MUSTEAÞÃ, lector superior, Catedra Istoria Românilor, UPS „Ion
Creangã“. Stagiu în domeniul istoriei, 28 ianuarie - 24 februarie 2002 la
Institutul Georg – Eckert, Braunschweig, Germania.
$512

Profesori invitaþi:
Viorel PÎSLARU, doctorand, Facultatea de Filozofie a Universitãþii Bucureºti, România. Organizarea seminarului „Complexitatea – abordãri ºi implicaþii“ la Universitatea de Stat din Moldova, 12 februarie - 1 martie.
$622
Prof. Araceli ALONSO ºi prof. Rosanna FOLGUERA, Universitatea Pompeu
Fabra, Barcelona, Spania. Organizarea cursurilor de terminologie ºi neologie
la Universitatea de Stat din Moldova, 2-13 aprilie.
$1275
Prof. Vasile GHEÞÃU, Universitatea din Bucureºti, România. Organizarea
cursului „Demografie“ la Universitatea de Stat din Moldova, 14 - 27 octombrie.
$415
Profesor, dr. habilitat Ilona CZAMANSKA, Universitatea „Adam Mickiewicz“, Poznan, Polonia. Organizarea cursului „Polonia în istoria statelor din
Europa de Sud-Est“ la Universitatea Pedagogicã de Stat „Ion Creangã“, 12 23 noiembrie.
$670
Prof. dr. Marie-France MARANDA, Universitatea Laval, Canada. Organizarea cursului „Probleme actuale ale psihodinamicii muncii“ la Universitatea
Pedagogicã de Stat „Ion Creangã“, 16 - 23 noiembrie.
$500
Asistent universitar Simona POPA, Universitatea din Oradea, România.
Organizarea cursului „Consiliere psihologicã“, Universitatea de Stat din Moldova, 4 - 10 martie 2002.
$655
Total:

$11 372

Granturi instituþionale pentru proiecte de restructurare a curriculumului universitar
Dezvoltarea curricularã a Universitãþii de Stat din Cahul, 2000 - 2002,
Elena ªIªCANU, dr. conf. universitar, Universitatea de Stat din Cahul. Dezvoltarea disciplinelor ºi cursurilor în cadrul Universitãþii de Stat din Cahul prin

cooperarea cu centrele universitare din Republica Moldova ºi România, avînd
drept scop perfecþionarea cadrelor didactice, introducerea de cursuri noi.
Total:

$13 000

Proiecte în curs de realizare, aprobate în anii precedenþi:
Observator de psihologie socialã, 2000 - 2001, Mihail ªLEAHTIÞCHI, doctor,
conferenþiar universitar, USB. Elucidarea ºi aplicarea curenþilor psihici predominanþi din perimetrul cîmpului social basarabean actual, avînd drept scop
crearea unei biblioteci ºtiinþifice moderne, cercetãri în teren, elaborare de cãrþi ºi
articole în domeniul psihosociologic, invitaþie specialiºti, lansãri de carte;
Dotarea Universitãþii din Cahul cu echipament tehnic ºi literaturã pentru bibliotecã, Ion ªIªCANU, rector, Universitatea de Stat din Cahul, doctor habilitat.
Înzestrarea instituþiei de învãþãmînt cu echipament necesar pentru buna desfãºurare a procesului de studii, conectarea universitãþii la circuitul informaþional
internaþional, avînd drept scop completarea fondului de literaturã, achiziþionarea
de echipament electronic, abonarea la ediþiile electronice ale bibliotecii EBSCO;
Laboratorul universitar „Psihologie managerialã aplicatã – dezvoltare ºi
cercetare pentru studenþi“, Larisa STOG, doctor în psihologie, conferenþiar,
Universitatea Pedagogicã de Stat „Al. Russo“ din Bãlþi. Crearea condiþiilor necesare pentru dezvoltarea abilitãþilor ºi competenþelor manageriale ale studenþilor cu accent pe competenþele sociale, avînd drept scop elaborarea
mini-dicþionarului Abilitãþi ºi competenþe psiho-sociale, manageriale, elaborarea manualului Psihologie managerialã, organizarea conferinþei ºtiinþifice
internaþionale Psihologie managerialã aplicatã ºi eficienþa factorului uman.
Alte cheltuieli (anunþuri, expertize):
Total cheltuieli dezvoltarea curriculum-ului:

$2038
$28 910

Elaborarea 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.
Au fost oferite granturi de $800 pentru elaborãri de manuale ºi materiale
didactice universitare:
Denumirea proiectului de manual
Contrapunct ºi fugã
Problema Basarabiei ºi basarabenii
Evoluþia picturii de gen
din Republica Moldova (anii 1945 - 1980)
Umberto Eco ºi retorica postmodernismului
Organizaþii internaþionale
Vestigii strãmoºeºti din Republica Moldova
Contabilitate bancarã

Autor
Adelina ªTEFÎRÞÃ
Leonid CEMORTAN

Eleonora BARBAS
Tatiana CIOCOI
Iurie CIOCAN
Ion HÎNCU
Eudochia BAJEREAN,
Galina GUDIMA
Psihodiagnostic
Carolina PLATON
Istoria þinutului Hotin de la origini pînã la 1812
Ion GUMENÎI
Literatura românã din Basarabia. Anii ’20 - ‘30
Alexandru BURLACU
Didactica istoriei pentru studenþii facultãþilor de istorie
Valentina HAHEU,
Nina PETROVSCHI
Presa naþionalã din perioada interbelicã
Silvia GROSSU
Antropologie culturalã ºi socialã
Varvara BUZILÃ
Istoria armoniei (volumul II)
Galina COCEAROVA,
Victoria MELNIC
În cadrul programului au fost editate manuale ºi materiale didactice pentru învãþãmîntul universitar, care au fost ulterior distribuite bibliotecilor universitare prin intermediul Fundaþiei Cãrþii.
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Serviciul psihologic ºcolar, Carolina PLATON, 1000 ex.
$1430
Psihoneurologia, Valentina OLÃRESCU, 500 ex.
$1033
Introducere în teoria educaþiei literar-artistice, Vladimir PÎSLARU, 500 ex.
$1638
Teoria armoniei (volumul I), Victoria MELNIC, Galina COCEAROVA 500 ex.
$2028
Istoria veche realã a Republicii Moldova, Ion HÎNCU, 500 ex.
$6500
Drama istoricã naþionalã din secolul al XIX-lea, Victoria FEDORENCO, 500 ex.
$589
Psihologie managerialã, Larisa STOG ºi grup de autori, 500 ex.
$1568
Evoluþia picturii de gen din Republica Moldova, Eleonora BARBAS, 500 ex.
$2900
Literatura românã din Basarabia. Anii ’20 - ‘30, Alexandru BURLACU, 500 ex.
$1089
Anatomia societãþii posttotalitare, Mihail ªLEAHTIÞCHI, 500 ex.
$1989
Mass-media vs politica, Victor MORARU, 300 ex.
$449
Alte cheltuieli (expertize)
$3717
Cheltuieli totale Programul de elaborare a materialelor didactice pentru
învãþãmîntul superior:
$36 130

Programe pentru doctoranzi, asisitenþi ºi 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
Diana DUMITRU, lector la Catedra Istorie Universalã, UPS „Ion Creangã“.
ªcoala de varã est-europeanã a Universitãþii din Varºovia, 1 - 21 iulie, Varºovia, Polonia.
$377
Dragoº CUCEREANU, lector la Catedra Drept Internaþional, ULIM. Cursurile de varã ale Institutului Internaþional al Drepturilor Omului, 2 - 27 iulie,
Strasbourg, Franþa.
$705
Elvira POªTARU, lector la Catedra Relaþii Economice Internaþionale, ULIM.
ªcoala de varã internaþionalã „Relaþiile externe ale Uniunii Europene – politici ºi instrumente“, 1 - 31 iulie, Universitatea Liberã din Bruxelles, Belgia.
$700
Liudmila STIHII, lector la Catedra Management General, ASEM. ªcoala de
varã „Managementul de mediu într-o perspectivã europeanã“, 16 iulie - 3
august, Academia Istropolitana Nova, Slovacia.
$363
Victoria BOBICEV, lector la Facultatea Electrofizicã, UTM. ªcoala internaþionalã de varã „EUROLAN - 2001 – Crearea ºi exploatarea resurselor
lingvistice adnotate“, 30 iulie - 11 august, Universitatea „Al.I. Cuza“, Iaºi,
România.
$197
Victoria MAXIM, lector la Facultatea Calculatoare, Informaticã ºi Microelectronicã, UTM. ªcoala internaþionalã de varã „EUROLAN - 2001 – Crearea

ºi exploatarea resurselor lingvistice adnotate“, 30 iulie - 11 august, Universitatea „Al.I. Cuza“, Iaºi, România.
$201
Nadejda HRIPTIEVSCHI, masterand la Universitatea Central-Europeanã,
Budapesta. ªcoala de varã „Democraþie ºi diversitate“, 15 iulie - 3 august,
Cracovia, Polonia.
$1581
Daniela MURGULEÞ, lector Universitatea de Stat „Al. Russo“, Bãlþi. ªcoala de varã „Democraþie ºi diversitate“, 15 iulie - 3 august, Cracovia, Polonia.
$1527
Total granturi stagii ale cadrelor didactice tinere la ºcoli ºi universitãþi de varã
$5651
Burse HESP pentru doctoranzi
Au fost oferite pe bazã de concurs burse pentru sprijinirea proiectelor de
cercetare ale doctoranzilor în domeniul ºtiinþelor socioumanistice, 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 tezelor de doctorat.
Beneficiar
Ruslan DIMITRIEV
Maria DANILOV
Lilian NEGURÃ
Anuþa BOLDUREANU
Aurelia ZBÎRNEA
Victor CÃRÃUª
Eugeniu RÎBCA
Galina URECHEANU
Vlad CARAMAN
Vitalina BÃHNEANU
Valentina CHICU
Victor BURAC
Iurie STAMATI
Emilia MORARU
Sergiu DIGOL
Liliana LAUR
Total granturi doctoranzi:

Buget
$1000
$1000
$1000
$750
$750
$750
$750
$750
$750
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$11 000

Sprijinirea cadrelor didactice tinere
Scopul acestui program a fost de a încuraja cadrele didactice tinere care
au efectuat studii universitare, postuniversitare sau stagii în instituþiile de
învãþãmînt superior din þãrile Europei de Vest, SUA sau Universitatea Central-Europeanã sã predea în universitãþile din Republica Moldova. Obiectivul
programului este stimularea gîndirii critice a studenþilor prin utilizarea
metodelor de instruire participative ºi interactive.
Eugen SAVA, Istoria Greciei ºi Romei Antice. Istoria relaþiilor internaþionale
în Grecia ºi Roma Anticã, ULIM, 11 septembrie 2001 - 1 august, 2002.
$2500
Alte cheltuieli (anunþuri, expertize):
$891
Total cheltuieli Program pentru doctoranzi, asistenþi ºi cadre didactice tinere
universitare:
$20 042

Reforma învãþãmîntului superior din Moldova
Scopul general al 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-au organizat douã seminarii
internaþionale care au pus în discuþie modalitãþile de implementare a
reformei în învãþãmîntul superior.
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Reforma sistemului educaþional în contextul integrãrii europene, Chiºinãu, 3 4 aprilie, Institutul de Politici Publice, Alianþa Francezã, Ambasada Germaniei.
$6210
Managementul instituþiilor de învãþãmînt superior, Chiºinãu, 18 - 19 decembrie, Institutul de Politici Publice.
$5947
Total:

$12 157

Participarea studenþilor la ºcoli de varã internaþionale
Acest program a urmãrit implicarea tinerilor în procesul de democratizare
a societãþii, integrarea lor în sfera academicã internaþionalã. În cadrul programului s-a acordat sprijin financiar pentru participarea studenþilor la ºcolile de
varã internaþionale în domeniul ºtiinþelor socioumanistice.
Diana GOREA, ªcoala de varã internaþionalã a Universitãþilor Scoþiene, 9 26 iulie, Edinburgh, Marea Britanie.
$970
Cipriana MORARU, Curs de varã despre refugiaþi, Institutul Internaþional
al Drepturilor Omului, 18 - 29 iunie, Strasbourg, Franþa.
$411
Victoria PLÃMÃDEALÃ, ªcoala de varã „Global Village for Future Leaders
of Business and Industry“, Universitatea Lehigh Pennsylvania, SUA.
$675
Marcela JALBÃ, Cursurile Institutului American pentru Sisteme Politice ºi
Economice, 12 iulie - 5 august, Praga, Cehia.
$915
Andrei PANICI, Cursurile Institutului American pentru Sisteme Politice ºi
Economice, 12 iulie - 5 august, Praga, Cehia.
$884
Victoria TRIFÃUÞAN, Cursurile Institutului American pentru Sisteme
Politice ºi Economice, 12 iulie - 5 august, Praga, Cehia.
$906
Vadim PISTRINCIUC, ªcoala de varã europeanã 2001 „Development of
Social Work in Europe“, 15 - 29 iulie, Berlin, Germania.
$260
Diana POPA, ªcoala de varã europeanã 2001 „Development of Social
Work in Europe“, 15 - 29 iulie, Berlin, Germania.
$260
Mariana NICOLAESCU, ªcoala de varã europeanã 2001 „Development of
Social Work in Europe“, 15 - 29 iulie, Berlin, Germania.
$260
Iulian POSTICÃ, American European Summer Academy, 9 - 28 iulie,
Schloss Hofen, Austria.
$539
Olga PRINCU, Cursurile de varã „Global Leadership Program“, Vision Resource Center, 1 - 29 iulie, Praga, Cehia.
$921
Constanþa POPESCU - MEREACRE, Institutul American pentru Sisteme
Politice ºi Economice, 12 iulie - 5 august, Praga, Cehia.
$352
Tatiana COLÞA, Institutul de Drept Comparativ ºi Internaþional, 2 iulie - 4
august, Paris, Franþa.
$500
Alina RUSSU, Institutul Internaþional pentru Drepturile Omului, 2 - 27 iulie,
Strasbourg, Franþa.
$495

Vladimir CEBOTARI, ªcoala de varã „European Project Self-RelianceDemocracy-Responsibility“, Academia Creºtinã pentru Dialog European, 23
august - 8 septembrie, Leuven, Belgia.
$555
Oleg BALMUª, ªcoala de varã „European Project Self-Reliance-DemocracyResponsibility“, Academia Creºtinã pentru Dialog European, 23 august - 8
septembrie, Leuven, Belgia.
$555
Diana GHERASIMCIUC, Seminar „Formarea Europei – împreunã împotriva
fobiei faþã de cetãþenii strãini“, Programul „Sãptãmîna europeanã“, 1 - 15
septembrie, Aachen, Germania.
$390
Violeta COJUHARI, ªcoala internaþionalã de varã „EUROLAN – 2001 –
Crearea ºi exploatarea resurselor lingvistice adnotate“, 30 iulie - 11 august,
Iaºi, România.
$201
Oleg KLIUªIN, ªcoala internaþionalã de varã „EUROLAN - 2001 – Crearea
ºi exploatarea resurselor lingvistice adnotate“, 30 iulie - 11 august, Iaºi,
România.
$202
Timofei MANOLI, ªcoala internaþionalã de varã „EUROLAN - 2001 – Crearea ºi exploatarea resurselor lingvistice adnotate“, 30 iulie – 11 august, Iaºi,
România.
$201
Natalia DULGHERU, ªcoala internaþionalã de varã „EUROLAN - 2001 –
Crearea ºi exploatarea resurselor lingvistice“, 30 iulie - 11 august, Iaºi,
România.
$183
Lilia LAZARI, Cursurile de varã ale Institutului de Federalism, Universitatea din Fribourg, 27 august - 14 septembrie, Fribourg, Elveþia.
$499
Roman RATEEV, Seminarul Internaþional de Limbã ºi Culturã Bulgarã,
Universitatea din Veliko Turnovo, 6 - 26 august, Veliko Tîrnovo, Bulgaria.
$70
Petru CULEAC, ªcoala de varã „Europenization and the Transformation
of European Politics: Policies, Interests, Institutions“, Universitatea din Creta, 10 - 15 septembrie, Rethymnon, Grecia.
$461
Olesea KOVALI, Seminar internaþional „Extinderea spre est ºi elaborarea
Constituþiei Uniunii Europene“, 17 - 22 septembrie, Berlin, Germania.
$394
Maria NEAGU, ªcoala de varã „Perspectivele lãrgirii EU ºi NATO – care
este locul minoritãþilor naþionale ºi etnice“, Institutul European de Studii
Superioare Internaþionale, 20 - 29 august, Budapesta, Ungaria.
$192
Ira RURAC, ªcoala de varã „Integrarea europeanã ºi reforma Uniunii
Europene. Securitatea europeanã“, 2 - 13 septembrie, Polonia.
$167
Alte cheltuieli (anunþuri)
$204
Total cheltuieli Program participarea studenþilor la ºcoli de varã internaþionale
$12 622

Suport pentru iniþiative studenþeºti
Scopul programului este de a sprijini iniþiativele extracurriculare ale studenþilor, acordîndu-li-se astfel o atenþie deosebitã, ca forþã capabilã de a promova schimbãrile în societate ºi viaþa universitarã. Au fost sprijinite proiecte
de cercetare, legate de obiectele de studiu, organizarea de seminarii ºi confe-
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rinþe 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 2001 s-au desfãºurat douã concursuri în urma cãrora au fost
selectate cele mai bune 17 proiecte pentru granturi:
Clubul de marketing, Viorica PASCARU, director de proiect, anul IV, Facultatea de Marketing, ASEM. Efectuarea urmãtoarelor studii de piaþã: studiul
pieþei serviciilor Internet în Republica Moldova; evaluarea importanþei reclamei în procesul luãrii deciziei de cumpãrare.
$650
Conferinþa studenþeascã internaþionalã „Protecþia patrimoniului în societãþile posttotalitare din Europa de Sud-Est“, Maria NEAGU, director de
proiect, anul III, Facultatea de Istorie ºi Relaþii Internaþionale, ULIM. Schimb
real de informaþii între tineri din diferite þãri; încadrarea activã a studenþilor
în procesul de democratizare a societãþilor.
$1000
Proiect de cercetare „Barometru de opinie al studenþilor“, Natalia VLÃDICESCU, director de proiect, anul II, Facultatea de Sociologie, USM. Analiza
atitudinii studenþilor faþã de procesul de studii, implicarea acestora în activitãþile extracurriculare.
$600
Antrenarea tinerilor voluntari din zonele rurale în soluþionarea problemelor
sociale, Veaceslav VLÃDICESCU, director de proiect, anul V, Facultatea de Ecologie ºi Protecþia Mediului Înconjurãtor, USM. Organizarea de seminarii,
avînd urmãtoarele teme: aspecte morale, etice, sociale, modalitãþi de rezolvare a problemelor sociale; toleranþa dintre indivizi; rolul voluntariatului întro societate; discriminarea socialã; probleme ecologice globale.
$375
Implicarea studenþilor în dezvoltarea pieþei funciare, Dorin CIBOTARU,
director de proiect, anul V, Facultatea de Ecologie ºi Protecþia Mediului Înconjurãtor, USM. Iniþierea þãranilor din comuna Vãrzãreºti, judeþ Ungheni în
aspectele pieþei funciare.
$394
Conlucrare: APL – studenþi – populaþie, Valentin BUTNARU, director de
proiect, anul V, Facultatea de Drept, USM. Antrenarea populaþiei rurale în
procesul de luare a deciziilor ºi accesul la informaþia localã.
$500
Seminarii de educaþie „Înþelegerea publicitãþii“, Maxim ANMEGHICHEAN,
director de proiect, anul IV, Facultatea de Jurnalism, USM. Ridicarea nivelului de
percepere ºi analizã logicã a publicitãþii tutunului ºi alcoolului printre studenþi.
$496
Vizita de informare ºi documentare „Practica utilizãrii metodelor ºi tehnicilor de cercetare sociologicã. Aplicarea bazelor de date în investigaþiile sociologice“, Anastasia BARBÃRASÃ, director de proiect, anul IV, Facultatea
Filozofie ºi Psihologie, USM. Perfecþionarea abilitãþilor profesionale de utilizare a metodelor ºi tehnicilor sociologice de cercetare.
$999
Implicarea studenþilor în armonizarea relaþiilor dintre cetãþeni ºi APL,
Marcel MUDRENCO, director de proiect, anul IV, Facultatea de Ecologie, USM.
Facilitarea accesului la informaþia publicã lcoalã ºi participarea la procesul de
luare a deciziilor a populaþiei com. Tãtãreºti.
$485
ªcoala de varã „Orheiul Vechi 2001, Tabãra Internaþionalã de Voluntariat“, Sergiu NASTAS, director de proiect, anul V, Facultatea Drept, USM.
Organizarea primei tabere internaþionale de voluntariat din Republica Moldova în domeniul protecþiei patrimoniului cultural.
$1000

Seminar „Implicarea tinerilor în protecþia patrimoniului european“, Marcel
COBÎLEANU, director de proiect, anul III, Facultatea Istorie ºi Etnopedagogie,
UPS „Ion Creangã“. Consolidarea legãturilor dintre studenþii în istorie din
Europa prin promovarea participãrii lor active la viaþa socialã ºi dezvoltarea
responsabilitãþii faþã de patrimoniul cultural.
$900
Simpozion studenþesc internaþional „Dimensiuni antropologice ºi culturale ale
tranziþiei în spaþiul românesc“, Dumitru LAZUR, director de proiect, anul III,
Facultatea Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii, USM. Evidenþierea rolului ºi
statutului personalitãþii umanistice în societatea contemporanã, elucidarea
rolului mediului în procesul promovãrii unor anumite valori, studierea
impactului social actual asupra omului ºi comportamentul acestuia în dependenþã de schimbãrile sociale.
$700
Simpozion-atelier în cadrul Taberei internaþionale de artã plasticã, lansatã
la Poiana Ursului, Bacãu, România, Maria BORIVSCHI, director de proiect,
anul IV, Facultatea de Arte Plastice, UPS „Ion Creangã“. Realizarea unei
colaborãri între ºcolile de profil din regiune, urmãrindu-se încadrarea profesionalã a tineretului.
$550
Tabãra de varã „De la arta popularã la arta postmodernistã“, Ghenadie
ªONÞU, director de proiect, anul II, Facultatea Arte Plastice, Universitatea de
Stat a Artelor. Realizarea unui dialog creativ despre diversitatea limbajelor artistice, pornind de la arta popularã pe care studenþii au descoperit-o în sate ºi terminînd cu cea postmodernistã, în spiritul cãreia ei au creat noi lucrãri de artã.
$950
Tabãra de creaþie „Moºtenirea culturalã – comoarã a neamului“, Cornel
CONSTANCIUC, director de proiect, anul IV, Facultatea Istorie ºi Etnopedagogie, UPS „Ion Creangã“. Studierea patrimoniului naþional cultural ºi
propagarea valorilor culturii materiale ºi spirituale a poporului român.
$700
Conferinþa studenþeascã „Ameliorarea situaþiei studenþilor cu handicap
din Republica Moldova“, Marina CÎRJEV, director de proiect, anul V, Facultatea Chimie, USM. Elaborarea unor programe de informare ºi educare referitoare la asigurarea studenþilor cu handicap cu servicii de transport, acces la
informaþie, pregãtire profesionalã, asigurarea locurilor de muncã.
$330
Studiu sociologic „Condiþia actorului profesionist în Republica Moldova“ ,
Dorel GHENIÞÃ, director de proiect, Facultatea Statisticã, ASEM. Realizarea
unui diagnostic sociologic, care sã exprime interesele ºi atitudinile actorilor,
ca grup social cu o structurã ºi culturã specificã.
$650
Alte cheltuieli (anunþuri, expertize)
$378
Total cheltuieli
$11 657
Stagii ale cadrelor didactice tinere la Centrul de Resurse Curriculare al
Universitãþii Central-Europene
Beneficiar
Valeriu CAPCELEA
Sergiu MUSTEAÞÃ
Nona IONAª
Elena VÃRZARI
Elena BREAHNÃ
Elvira POªTARU
Larisa ªAVGA
Liudmila STIHII

Instituþia de învãþãmînt superior
Universitatea de Stat „Al. Russo“, Bãlþi
Universitatea Pedagogicã de Stat „Ion Creangã“
ASEM
Universitatea de Stat „Al. Russo“, Bãlþi
ULIM
ULIM
Universitatea Comercial Cooperatistã
ASEM

Alte cheltuieli (anunþuri)
Total cheltuieli Program Curriculum Resource Center

Buget
$215
$349
$292
$277
$293
$281
$389
$281
$95
$2472
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Participarea cadrelor didactice tinere la concursul de elaborare a cursurilor
universitare, organizat de Centrul de Resurse Curriculare ºi Universitatea Central-Europeanã
Marin DOLINÞÃ, ULIM
$265
Alte cheltuieli (anunþuri)
$205
Total cheltuieli Curriculum Development Competition
$470
În cadrul cooperãrii cu Programul HESP Internaþional a fost difuzatã
informaþia referitor la Programul pentru cooperarea academicã regionalã a
studenþilor din þãrile Europei de Sud - Est (PRACS).
Cheltuieli administrative PRACS:
Cheltuieli administrative HESP:
Total cheltuieli Program de sprijinire a învãþãmîntului superior:

$4254
$10 049
$117 998

Colegiul Invizibil Moldova
Adresa: str. Puºkin nr. 16/1,
MD 2012 Chiºinãu, Moldova
Tel.: (+373 2) 22 25 03
Fax: (+373 2) 22 25 04
E-mail:NC@ic.soros.md
Web site: www.ic.soros.md

Misiunea Colegiului este educarea ºi formarea unei noi generaþii a elitei
intelectuale în domeniul ºtiinþelor sociale ºi umanistice, care va activa în
instituþiile guvernamentale ºi neguvernamentale, lideri de opinie ºi factori de
decizie capabili sã înfrunte sfidãrile societãþii în tranziþie.

Activitatea organizaþiei în anul 2001
În decursul anului 2001 Colegiul Invizibil Moldova a depus eforturi considerabile pentru a rãspunde sfidãrilor situaþiei politice ºi sociale din republicã. Misiunea Colegiului – de a forma o nouã generaþie de profesioniºti în
domeniul ºtiinþelor socioumanistice, capabili sã promoveze reformele democratice orientate spre edificarea unei societãþi moderne ºi deschise – a devenit
un imperativ în contextul actual de evoluþie a societãþii.
Într-o societate care se aflã în continuã schimbare este necesar de a oferi
studenþilor cunoºtinþe profunde, practici ºi atitudini diverse, orientate spre promovarea reformelor ºi valorilor democratice. Din acest considerent, unul din
obiectivele Colegiului Invizibil constã în valorificarea ºi sprijinirea rolului tinerei
generaþii în edificarea societãþii civile ºi deschise în perioada de tranziþie.
Colegiul Invizibil, în calitatea sa de centru de excelenþã, este interesat în
cooperare regionalã ºi iniþiative educaþionale alternative exprimate în schimb
de profesori ºi studenþi, organizarea ºcolilor de varã, seminarii, conferinþe ºi
ateliere regionale cu participarea activã a studenþilor ºi profesorilor. Printre cele
mai importante activitãþi organizate de Colegiu în anul 2001 sînt:
– Conferinþa Internaþionalã Studenþeascã „Restitutio in Integrum – 2001“
(23 - 24 februarie), organizatã în parteneriat cu Programul Civic Education Project (CEP), Facultatea de Istorie a ULIM ºi Laboratorul de Antropologie Culturalã. Conferinþa a reuºit sã întruneascã studenþi din domeniul ºtiinþelor socioumanistice din Moldova, Belarus, Ucraina ºi a avut
ca scop susþinerea noilor metodologii ºi subiecte de cercetare în domeniul ºtiinþelor umanistice.
– Proiectul „Sensibilizarea opiniei publice în Moldova privind integrarea
europeanã“ realizat de Colegiu a fost susþinut financiar de Comisia Europeanã. Scopul major al acestui proiect consta în sensibilizarea opiniei
publice din republicã, în special a tinerei generaþii, referitor la natura ºi
aspectele de bazã ale procesului de integrare europeanã, precum ºi perspectivele de integrare a R. Moldova în Uniunea Europeanã;
– „Sãptãmîna CEP în relaþii internaþionale“, 3-7 aprilie. Aceastã activitate
a fost organizatã în colaborare cu Programul CEP ºi Academia de Relaþii

Internaþionale ºi Studii Diplomatice. În cadrul ei profesorii CEP, studenþii Colegiului ºi studenþii altor instituþii de învãþãmînt din republicã au
prezentat rapoarte ºi au iniþiat dezbateri în jurul subiectelor legate de:
libertate civilã, democraþie, naþionalisim ºi conflicte, R. Moldova într-o
lume în permanentã schimbare etc.;
– Conferinþa Internaþionalã „Moldova în spaþiul dintre Est ºi Vest“, iunie,
organizatã cu suportul financiar al Programului CEP ºi Comisiei Europene. În cadrul conferinþei au fost prezentate lucrãri de cãtre studenþii
Colegiului ºi ai altor instituþii de învãþãmînt superior, care scot în evidenþã tendinþele ºi politicile actuale ale R. Moldova. Rezumatele lucrãrilor prezentate au fost publicate în culegerea anualã a Colegiului: Moldova
în schimbare. Realitãþi ºi tendinþe în viziunea tinerilor cercetãtori;
– ªcoala de varã Internaþionalã „Comunicarea politicã în societatea în
tranziþie ºi valenþe europene“, 4-15 iulie, Vadul lui Vodã. Scopul major
al ºcolii de varã consta în informarea participanþilor despre necesitatea
existenþei unui dialog în societate între exponenþii puterii ºi mase; familiarizarea participanþilor cu metodele ºi tehnicile de comunicare socialã
ºi politicã, formarea abilitãþilor de monitorizare a procesului de comunicare politicã etc. În cadrul ºcolii de varã au participat circa 60 de persoane: studenþi, lectori, reprezentanþi ai mass-media, lideri ai diferitelor
ONG-uri de tineret din R. Moldova ºi România;
– Simpozionul ºtiinþific studenþesc „Dimensiunile antropologice ºi culturale
ale tranziþiei în spaþiul românesc“, 8 - 9 noiembrie, este rezultatul iniþiativei unui grup de studenþi din cadrul Laboratorului de Filozofie, Antropologie, Culturologie sprijinitã financiar de Fundaþia Soros - Moldova.
Simpozionul urmãrea scopul de a elucida diverse aspecte ale perspectivei
antropologice a omului din societatea româneascã. La simpozion au participat tineri de la Facultãþile de filozofie ºi ºtiinþe ale comunicãrii ale
diferitelor centre universitare din Chiºinãu, Bãlþi, Cahul, Iaºi ºi Bucureºti.
La 22 decembrie, în cadrul Colegiului Invizibil au fost organizate un ºir de
activitãþi cultural-educative ºi formative:
– vernisajul expoziþiei lucrãrilor tinerilor pictori – membri ai Asociaþiei Tinerilor Plasticieni din Moldova „Oberliht“;
– masa rotundã „Cooperarea Moldovei în cadrul Pactului de Stabilitate –
calea spre integrarea europeanã“, în cadrul cãreia au fost prezentate rapoarte ale studenþilor ºi profesorilor Colegiului, experþilor de la Institutul de Politici Publice ºi Centrul CONTACT;
– teatrul unui singur actor: „Din viaþa omului ºi istoria omenirii“, protagonist
– Dumitru FUSU, laureat al unor festivaluri ºi concursuri internaþionale.

Programul tutorial
Una din formele principale de activitate academicã a Colegiului Invizibil este
programul tutorial. Fiecare student beneficiazã de consultaþii individuale ale
profesorului-tutore la subiectul opþional de cercetare. Obiectivul major al acestui program este de a dezvolta capacitãþile analitice ale studenþilor, a forma un
spirit de gîndire autentic ºi independent, a dezvolta aptitudinea de a realiza
cercetãri ºtiinþifice de calitate în domeniul selectat. Subiectele cercetãrilor sînt
axate pe studiul diferitelor probleme specifice perioadei de tranziþie.

Profesori ºi experþi invitaþi
Colegiul Invizibil Moldova invitã profesori ºi experþi din domeniul ºtiinþelor socioumanistice din þarã ºi de peste hotare: SUA, Canada, Europa
Centralã ºi de Vest, pentru a susþine prelegeri studenþilor Colegiului. Aceastã
practicã este extrem de importantã pentru familiarizarea studenþilor cu noi
tehnici de cercetare, orientate spre cultivarea spiritului de gîndire autentic ºi
independent, achiziþionarea noilor cunoºtinþe ºi experienþe, însuºirea noilor
metode de învãþare ºi dezvoltarea abilitãþilor de comunicare în limbi strãine.
Pe parcursul anului 2001 au þinut prelegeri urmãtorii profesori ºi experþi
de peste hotare:
Mihaela BOZEA, România
Ivan ADAMEI, Canada

Programe realizate în 2001
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Mihai CURELARU, România
Jerzy EISLER, Polonia
Walter GULICK, SUA
Carter JOHNSON, Canada,
profesor CEP
Robert J. KORBACH, SUA
Wlodzimierz LUGOWSKI, Polonia
Marie-France MARANDA, Canada

Alida MATKOVIC, Consiliul Europei
Adrian NECULAU, România
Skordas PANAGIOTIS, Grecia
Marie-Louise SANDEN,
Universitatea Linkoping, Suedia
Traian STÃNCIULESCU, România
Ana-Maria VARY, Institutul
„Robert Schumann“, Budapesta

Cursuri de limba englezã
Studenþii Colegiului Invizibil studiazã în mod obligatoriu limba englezã,
limbã de circulaþie internaþionalã, ca mijloc indispensabil pentru extinderea
arealului de comunicare ºi pentru accesul la informaþia de ultimã orã în
domeniile de studiu. Spre finele celor doi ani de studiu la Colegiu, studenþii
sînt pregãtiþi pentru a susþine examenele TOEFL. Plata pentru studiul limbii
ºi pentru susþinerea examenului este suportatã de Colegiu.

Formarea deprinderilor de lucru la computer
Programul academic al Colegiului Invizibil prevede studierea obligatorie a
utilizãrii computerului. Scopul acestor cursuri constã în formarea deprinderilor de utilizare a computerului în documentare, cercetare ºtiinþificã, comunicare prin utilizarea diferitelor programe, a poºtei electronice, Internetului.
Accesul studenþilor la Internet este gratuit. În cadrul Colegiului funcþioneazã
douã clase de computere, amplasate pe urmãtoarele adrese:
Clasa Internet: Colegiul Invisibil, str. Puskin nr. 16/1, Chiºinãu;
Clasa de computere: Universitatea Pedagogicã de Stat „Ion Creangã“, str.
Ion Creangã nr. 1, Chiºinãu.

Participare la conferinþe, seminarii, ºcoli de varã locale ºi internaþionale
Studenþii Colegiului Invizibil sînt încurajaþi sã participe activ la diverse activitãþi extracurriculare. Aceastã practicã contribuie la lãrgirea ariei de comunicare,
achiziþionarea noilor cunoºtinþe ºi practici în domeniul ºtiinþelor socioumanistice, perfecþionarea abilitãþilor de comunicare. Printre cele mai importante activitãþi la care au participat studenþii CIM pe parcursul anului 2001 sînt:
Daniela PLATON, Ruslan SINÞOV, Diana POPA, Petru CULEAC, Veronica
BOHANÞOV, Dumitru LAZUR, Ion CRÃCIUN, Conferinþa regionalã studenþeascã „Conflictele în societãþile în tranziþie“, Harkov, Ucraina,1 - 2 martie.
Gheorghe BOBÎNÃ, Victor COJOCARU, Laboratorul de Filozofie, Antropologie ºi Culturologie, Seminarul regional „Despre utilitatea ºi inconvenienþele
filozofiei în þãrile ex-comuniste“, Cluj-Napoca, România, 11 - 19 mai.
Ana CALINIONOC, Gabriela GHERMAN, Doina MACARU, Livia ROªCA, Laboratorul de Psihologie, Conferinþa naþionalã „Tranziþia ºi valorile europene“,
Chiºinãu, 1 - 2 iunie.
Lucia CIOCÎRLAN, Laboratorul de ªtiinþe Politice, ªcoala de varã internaþionalã „Politici educaþionale“, Institutul Olandez de ªtiinþe ale Educaþiei, iulie.
Vadim PISTRINCIUC, Mariana NICOLÃESCU, Diana POPA, Laboratorul de
Sociologie, ªcoala de varã europeanã în asistenþã socialã, Berlin, 13 - 28 iulie.
Iurie PROHNIÞCHI, Laboratorul de Filozofie, Antropologie ºi Culturologie,
Conferinþa „Mecanismele ºi tratatele Naþiunilor Unite pentru soluþionarea
problemelor refugiaþilor“, Chiºinãu, iunie.
Petru CULEAC, Laboratorul de Sociologie, ªcoala de varã „Europenizarea ºi
transformarea politicilor europene“, Rethymnon, Grecia, 10 - 15 septembrie.
Sergiu TOMªA, Laboratorul de Filozofie, Antropologie ºi Culturologie,
Cursul instructiv pentru tineri „Cetãþenia Europeanã“, Budapesta, 2 octombrie 1 noiembrie.
Maria SALABUGA, Petru SÎRGHI, Alexandru COLOSIVSCHI, Laboratorul de
ªtiinþe Politice, Conferinþa internaþionalã „Conflictul transnistrean ºi viitorul
statalitãþii Republicii Moldova“, Chiºinãu, 12-13 octombrie.
Vladimir US, Ghenadie ªONÞU, Laboratorul de Filozofie, Antropologie ºi
Culturologie. Simpozionul studenþesc „De la arta popularã la postmodernism“, Chiºinãu, noiembrie.

Parascovia MUNTEANU, Vitalie MIHALAª, Laboratorul de Sociologie,
Seminarul „Cursuri de voluntariat pentru tinerii lideri de ONG-uri“, Chiºinãu,
21 - 30 noiembrie.
Petru CULEAC, Laboratorul de Sociologie, Conferinþa internaþionalã „Aspecte sociologice ale comunitãþii informaþionale“, Kiev, 11 - 13 decembrie.
Maria SALABUGA, Petru SÎRGHI, Alexandru COLOSIVSCHI, Laboratorul de
ªtiinþe Politice, ªcoala de iarnã CEP „Globalizarea: sfidãri ºi oportunitãþi în
creºterea stabilitãþii politice ºi sociale“, Chiºinãu, 4 - 7 decembrie.
Alina CORJAN, Olesea CRUG, Ana GANEA, Lilia TÃIETU, Laboratorul de
Sociologie, Conferinþa „Politica socialã ºi problemele ameliorãrii calitãþii
vieþii“, Chiºinãu, ASEM, 20 decembrie.
Laurenþiu HADÎRCÃ, Laboratorul de ªtiinþe Politice, Seminarul „Pactul de
stabilitate pentru Europa de Sud-Est – bazã pentru înfãptuirea reformelor economice ºi politice în R. Moldova“, Chiºinãu, Institutul de Politici Publice,
decembrie.

Publicaþii
Membrii Colegiului Invizibil publicã articole, rezumate ale lucrãrilor
ºtiinþifice prezentate în cadrul diferitelor seminarii, dezbateri, conferinþe, ºcoli
de varã în mass-media republicanã ºi de peste hotare. Cele mai importante
publicaþii în anul 2001 sînt:
Vadim PISTRINCIUC, Dezvoltarea comunitarã în Moldova, raport prezentat
în cadrul ªcolii de varã europene, Berlin, 2001.
Mariana NICOLÃESCU, Protecþia familiei ºi copilului în Republica Moldova, raport prezentat în cadul ªcolii de varã europene, Berlin, 2001
Petru CULEAC a publicat articolul „Moldavian «Team Spirit» and Moldova
Integration into the EU“ în culegerea CIM Moldova în schimbare: Realitãþi ºi
tendinþe în viziunea tinerilor cercetãtori, Chiºinãu, 2001, ºi este coautorul articolului „Pentru ce ºi cum se creeazã organizaþiile obºteºti“, Chiºinãu, 2001.
Andrei ILAªCIUC a publicat articolul „Relaþiile moldo-iraniene“ în analele
USM, 2001 ºi articolul „Relaþiile internaþionale ale Republicii Moldova“ în
lucrarea Republica Moldova: succese, probleme, perspective, Chiºinãu, 2001.
Maria SALABUGA, articolul „Contractul individual de muncã: clauze
specifice“, în revista Administrare publicã, nr.4, 2001.
Iulian POSTICÃ, articolul „Moda timpului – integrare europeanã“ în buletinul informativ al Asociaþiei Tinerilor Istorici din Moldova.

Vizite de studiu ale studenþilor ºi profesorilor
Ca rezultat al cooperãrii între Colegiul Invizibil Moldova ºi Universitatea Linkoping din Suedia a fost elaborat proiectul „Democratizarea ºi modernizarea învãþãmîntului superior“. Proiectul dat prevedea realizarea diverselor activitãþi,
inclusiv vizite reciproce de studiu. În perioada 18-27 octombrie 2001, un grup de
studenþi ºi profesori de la Colegiul Invizibil a realizat o vizitã de studiu la Universitatea din Stockholm, Universitatea Uppsala ºi Universitatea Linkoping. De
asemenea, au fost vizitate diferite ONG-uri de tineret, centre de cercetare ºtiinþificã în domeniul ºtiinþelor socioumanistice. Scopul major al vizitei consta în însuºirea experienþei de reformare progresistã a învãþãmîntului superior în domeniul
ºtiinþelor socioumanistice. Vizita de rãspuns urmeazã sã fie efectuatã în luna
aprilie, 2002. Proiectul este sprijinit financiar de cãtre Institutul Suedez, Suedia.
Un grup de studenþi ºi profesori din laboratoarele Colegiului Invizibil au
realizat o vizitã de studiu la ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative din Bucureºti în perioada 30 noiembrie - 3 decembrie. În cadrul vizitei
au fost discutate modalitãþile de colaborare între aceste douã instituþii educaþionale.
Resurse financiare:
Institutul pentru o Societate Deschisã, Programul HESP:
Fundaþia Soros - Moldova, Programul HESP:
Fundaþia Soros - Moldova, Programul Societate Civilã:
Institutul Suedez:
Comisia Europeanã:
Programul CEP:

$58 700
$21 322
$5000
$12 000
$13 755
$1300
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Centrul de Informaþii Universitare
Adresa : bd. ªtefan cel Mare ºi Sfînt
nr. 148, MD 2012 Chiºinãu,
Moldova
Tel.: (3732) 22 11 67, 22 11 72
Fax: (3732) 22 11 67
E-mail: eac@dnt.md
Web site: http://eac.iatp.md

Centrul de Informaþii Universitare din Moldova, organizaþie neguvernamentalã creatã cu sprijinul Fundaþiei Soros, oferã suport informaþional unic,
obiectiv, complet ºi actualizat privind posibilitãþile efectuãrii studiilor universitare ºi postuniversitare în strãinãtate. Centrul oferã consultaþii asupra
modalitãþilor de obþinere a susþinerii financiare pentru efectuarea studiilor,
precum ºi materiale de pregãtire pentru testele standard acceptate de cãtre
universitãþile din strãinãtate.

Activitatea organizaþiei în anul 2001
Servicii:
– oferirea consultaþiilor cu privire la oportunitãþile efectuãrii studiilor în
strãinãtate, în special în universitãþile ºi colegiile din SUA;
– oferirea informaþiilor referitor la învãþãmîntul în SUA ºi alte þãri, existenþa burselor, cursurile de limbã englezã, oportunitãþi de participare în
cadrul programelor oferite de ºcolile de varã în SUA;
– asistenþã în localizarea universitãþilor din SUA, alegerea unei instituþii
potrivite, comunicarea cu departamentele de admitere din cadrul universitãþilor date, completarea dosarelor personale ºi expedierea acestora;
– coordonarea programului Muskie/FSA Graduate Fellowship în Moldova;
– asistenþã în promovarea programelor finanþate de guvernul SUA;
– asistenþã în administrarea burselor Soros în Moldova;
– asistenþã în promovarea altor programe de finanþare a instituþiilor din
SUA;
– furnizarea buletinelor ºi informaþiei despre perioada ºi locul susþinerii
testelor TOEFL, GRE, GMAT, SAT ºi USMLE;
– organizarea ºi efectuarea sistematicã a lecþiilor ºi consultaþiilor în grup;
– oferirea accesului internet gratuit vizitatorilor Centrului;
– oferirea accesului gratuit la computer în vederea pregãtirii pentru teste;
– întreþinerea unei biblioteci ºi baze de date CD-ROM care conþin informaþie substanþialã referitor la învãþãmîntul din SUA ºi alte þãri, precum ºi materiale de pregãtire pentru testele TOEFL, GRE, GMAT, SAT
ºi USMLE;
– menþinerea ºi actualizarea sistematicã a paginii Web (http://eac.iatp.md),
care conþine informaþie completã referitor la serviciile CIU ºi la programele
ce oferã posibilitãþi de studii în strãinãtate;
– menþinerea unei liste electronice prin intermediul cãreia abonaþii primesc informaþii ºi noutãþi curente.
Programe de burse promovate de CIU:
– Muskie/FSA Graduate Fellowship Program – studii postuniversitare;
– ASL Programul schimb de studenþi;
– Programul regional de schimb academic;
– Programul de cercetãri în probleme ale contemporanietãþii;
– Programul Fulbright pentru cercetãtori ºi profesori universitari;
– Programul de burse pentru Universitatea Americanã din Bulgaria;
– ASL Programul schimb de elevi;
– Programul C.V. starr pentru profesioniºti;
– Society for the Humanities Fellowship;
– Programul de masterat la Universitatea Harvard finanþat de Fundaþia
Kokkalis;
– Programul SCOUT;
– Programul de granturi pentru iniþiative locale;
– Programul Community Connections;

– Programul Humphrey Fellowships;
– Programul de masterat în administrarea afacerilor la Centrul Internaþional de Management din Budapesta;
– Rotary World Peace Scholarship Program;
– Rotary Ambassadorial Scholarships Program;
– Programul de burse la Universitatea din Warwick;
– Programul de burse la Universitatea din Oxford;
– Programul de Burse la Universitatea Central Europeanã.
Evenimente locale la care a participat CIU:
– Tîrgul de forþe de muncã ºi Forul profesional pentru absolvenþii programului Muskie/FSA;
– Tîrgul educaþional „Alma-Mater“ 2001, 17 - 20 iunie;
– recepþia cu participarea finaliºtilor 2001 Muskie/FSA Program, 18 mai;
– întîlnirea cu absolvenþii 2001 ai programelor Guvernului SUA, 29 iunie;
– deplasãri de promovare a CIU ºi prezentarea Programului Muskie/FSA;
– tîrgul Educaþional „ªcoala secolului al XXI-lea“, 11-14 octombrie;
– prezentarea în cadrul Seminarului „Învãþãmîntul superior în secolul al
XXI-lea: necesitãþi publice ºi rãspuns instituþional“, 16 octombrie –
Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Resurse pentru Absolvenþi;
– lecþie cu prezentare video: Testare computerizatã: GRE, GMAT, TOEFL –
5 decembrie, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Resurse pentru Absolvenþi;
– douã prezentãri în cadrul Seminarului „Studii postuniversitare în SUA –
capacitãþi Internet“, 14 decembrie, Universitatea de Stat din Moldova,
Centrul de Resurse pentru Absolvenþi: Finanþarea studiilor postuniversitare în SUA, obþinerea vizei de student.
Sãptãmîna învãþãmîntului internaþional, 12-16 noiembrie, a permis promovarea învãþãmîntului internaþional ºi a schimbului academic mondial.
Aceastã iniþiativã constituie o parte a efortului de încurajare a politicii ºi programelor, al cãror scop este pregãtirea persoanelor pentru un mediu global ºi
atragerea viitorilor lideri din afarã pentru a studia în SUA (http:/exchanges.
state.gov/iew2001). Cu ocazia acestui eveniment CIU a organizat un seminar
pe tema „Dacã doriþi sã studiaþi în SUA“, 12-16 noiembrie, Universitatea de
Stat din Moldova, Facultatea Limbi Strãine, oficiul IATP. 17 persoane interesate de continuarea studiilor (postuniversitare) au participat la seminar, care
s-a desfãºurat în 5 sesiuni.
Evenimente internaþionale la care a participat CIU:
– Seminar „Fundraising for NIS Independent Advising Centers“, Tbilisi,
Georgia, 4 - 7 mai;
– Conferinþa anualã NAFSA, Philadelphia, SUA, 27 mai - 1 iunie;
– Seminar de instruire în lucrul cu baze date ale absolvenþilor, Moscova,
Rusia, 5 - 8 iunie;
– Conferinþa anualã a coordonatorilor Soros, Nicosia, Cipru, 14 - 17 iulie;
– Conferinþa regionalã a consultanþilor educaþionali din Europa, CSI ºi
Israel, Nicosia, Cipru, 18 - 23 iulie.
În decembrie a apãrut prima ediþie a buletinului electronic al Centrului.

Muskie/ Freedom Support Act Graduate Fellowship Program
Scopul programului este de a stimula creºterea economicã ºi dezvoltarea
democraþiei în: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazahstan,
Kirghizstan, Letonia, Lituania, Moldova, Federaþia Rusã, Tadjikistan,
Turkmenistan, Ucraina ºi Uzbekistan.
Programul oferã finanþare completã pentru efectuarea studiilor postuniversitare la universitãþi prestigioase din Statele Unite ale Americii în urmãtoarele domenii: business, economie, învãþãmînt, managementul mediului
înconjurãtor, relaþii externe, jurnalism ºi ºtiinþe ale comunicãrii, drept, biblioteconomie, administrare publicã, management sanitar, ºtiinþe politice.
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Programul a oferit Republicii Moldova în anul 2001 9 burse de masterat
în SUA.
Date statistice:
Numãrul total al vizitatorilor: 2179
Numãrul total al corespondenþei recepþionate: 2769
Numãrul total de apeluri telefonice recepþionate: 2295
Numãrul total al buletinelor informaþionale, CD rom-uri solicitate: 903
Resurse financiare:
Contribuþia Fundaþiei Soros-Moldova:
Institutul pentru o Societate Deschisã – New York:
Departamentul de Stat al SUA:

Burse pentru participãri
la congrese, conferinþe,
simpozioane, sesiuni ºtiinþifice

$10 000
$4850
$6000

Misiunea Programului este de a promova colaborarea dintre oamenii de
ºtiinþã din þarã ºi cei din strãinãtate prin acordarea de suport financiar parþial
cercetãtorilor pentru participarea la diverse conferinþe ºi congrese ºtiinþifice
internaþionale în domeniile ºtiinþelor fundamentale ºi medico-biologice.
Condiþia de bazã a fost prezentarea unei comunicãri ºtiinþifice. Granturile de
cãlãtorii au fost oferite cercetãtorilor pe bazã de concurs.
Granturi acordate:
A VII-a ediþie a Conferinþei materiale holografice, 21-26 ianuarie, San
José, CA, SUA.
Igor CIAPURIN
$941
Conferinþa internaþionalã de micropenetrare, ediþia a II-a, 15-21 iulie,
Cambridge, Marea Britanie.
Diana LEU
$1000
A XI-a Întrunire a Societãþii Europene de Neurologie, 21-25 aprilie, Paris,
Franþa.
Rodica PASCAL
$940
A XIX-a ediþie a Conferinþei bienale în domeniul analizei numerice, 26-29
iunie, Dundee, Marea Britanie.
Iurie CARAUª
$621
A VI-a ªedinþã FIGIPS în domeniul Chimiei Anorganice, 15-20 iulie,
Barcelona, Spania.
Igor POVAR
$813
Atelierul: Matematica aplicatã în Europa, 4 - 6 mai, Belingen, Elveþia.
Svetlana COJOCARU
$386
Constantin GAINDRIC,
$386
Simpozionul „Materialele ºi tehnologiile optoelectronice în era informaþiei“,
22 - 25 aprilie, Indianapolis, SUA.
Sergiu PÎªKIN
$950
Simpozionul internaþional în domeniul ºtiinþei ºi tehnologiei optice. 29
iulie - 3 august, San Diego, SUA.
Vasile ROTAR
$1080
Al IV-lea Congres internaþional Thermal Stresses, 8 - 11 iunie, Osaka, Japonia.
Victor ªEREMET
$834
Al XX-lea Congres SPPS, 18 - 20 iunie, Roros, Norvegia.
Eugenia MAXIMOV

$758

Colocviul specializat AMPERE, 22-26 iulie, Stuttgart, Germania.
Ion GERU

$570

Ediþia a XX-a a Conferinþei în domeniul chimiei coordonative, 25-29
iunie, Rostov pe Don, Rusia.
Eduard COROPCEANU
$85
Al VI-lea Congres internaþional în domeniul morfologiei vertebratelor, 2126 iulie, Jena, Germania.
Roman CROITOR
$403

Al VI-lea Simpozion internaþional în domeniul asimilãrii azotului, 8-12 iulie,
Reims, Franþa.
Vladimir ROTARU
$683
Aspecte filozofice ºi religioase în creaþia poeticã a autorilor epocii victoriene
Robert ºi Elisabeth Barrett Browning, 11-14 octombrie, Waco, Texas, SUA.
Dumitru USENCO
$819
Simpozionul internaþional în domeniul ecologiei ºi Tehnologiei nutriþiei
foliare a plantelor, 11 - 15 septembrie, Merano, Italia.
Sofia VELICSAR
$500
Al VII-lea Congres internaþional în ficologie, 18 - 25 august, Thessaloniki,
Grecia.
Tatiana DUDNICENCO
$467
Ediþia a XIX-a a Conferinþei internaþionale în domeniul semiconductoarelor amorfe ºi microcristaline, 27 - 31 august, Nisa, Franþa.
Mihail IOVU
$551
Conferinþa EURESCO, 8 - 13 septembrie, Tomar, Portugalia.
Tamara POTLOG

$408

Conferinþã internaþionalã consacratã compuºilor II - VI, 9 - 14 septembrie,
Bremen, Germania.
Vitalie KOROTKOV
$470
Al XX-lea Congres european cristalografic – ECM 20, 25 - 31 august, Cracovia, Polonia.
Iurii CIUMACOV
$267
Conferinþa Europeanã în domeniul electroaerosolilor, 3 - 7 septembrie,
Leipzig, Germania.
Alexandru BOLOGA
$619
Seminar organizat de cãtre Institutul de Evoluþie, 12 - 16 august, Haifa, Israel.
Svetlana BACA
$506
Forumul Global în domeniul ocrotirii sãnãtãþii, 9 - 12 octombrie, Geneva,
Elveþia.
Victor VOVC
$537
Conferinþa CTW 2001, 6 - 8 iunie, Köln, Germania.
Dumitru LOZOVANU

$520

Congresul Internaþional în domeniul reumatologiei, 26 - 30 august, Edmonton, Canada.
Vasile CEPOI
$1079
Conferinþa internaþionalã „Ecuaþii nonlineare parþial diferenþiale“, 20 - 28
august, Kiev, Ucraina.
Nicolae JITÃRAªU
$153
Al XX-lea Congres internaþional de studii bizantine, 19-25 august, Paris,
Franþa.
Emil DRAGNEV
$500
Virgiliu PÎSLARIUC
$500
Congresul european de patologie 8 - 13 septembrie, Berlin, Germania.
Ilie ÞIPLE
$500
Congresul Mondial „Controverse în obstetricã, ginecologie ºi infertilitate“,
6-9 septembrie, Paris, Franþa.
Rodica COMENDANT
$500
Conferinþa Internaþionalã DRIP XI, 24 - 28 septembrie, Rimini, Italia.
Mihail NAZAROV
$498
Al VI-lea Seminar european în domeniul termoelectricii, 19 - 21 august,
Freiburg, Germania.
Dumitru GHIÞU
$466
Conferinþa naþionalã de fizicã, 18 - 20 octombrie, Iaºi, România.
Vitalie EREMEEV
Viorel CIORNEA

$18
$23
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Aurelia PREPELIÞA

$37

Conferinþã internaþionalã în resurse biologice ºi dezvoltare stabilã, 29
octombrie - 2 noiembrie, Puºcino, Moscova, Rusia.
Ana BÎRSAN
$167
Expoziþia mondialã de invenþii, cercetãri ºi noi tehnologii: EURECA –
2001, 12 - 21 noiembrie, Bruxelles, Belgia.
Mihail POLIACOV
$490
Cheltuieli administrative:
Total cheltuieli:

$1722
$22 587

Programul de burse
Misiunea Programului de burse este promovarea valorilor unei societãþi deschise prin oferirea posibilitãþilor celor mai buni studenþi de a-ºi face studiile în
diverse domenii într-un mediu academic ºi cultural de alternativã, precum si perfecþionarea specialiºtilor în domenii inexistente sau subdezvoltate în Moldova.

Program regional de burse
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã din New York ºi
Budapesta)
Universitatea Americanã din Bulgaria
Burse integrale de studiu în vederea obþinerii diplomei universitare. Studii
universitare de 4 ani:
Alexandra IORDANOVA
Olga COªCODAN
Alexandra YAROVA
Cheltuieli administrative:

Alexei ANDRONIC
Andrei CERVONEASCII
Andrei PANICI
$1961

Program de schimb universitar, SUA
Burse pentru un an academic pentru studenþii din anul II la profiluri socioumanistice
Diana ALBU
Randolph-Macon Woman’s College, Lynchburg, VA
Cãtãlina SORBALÃ
Westminster College, Fulton, MO
Cristina ZUBINSCHI
Slippery Rock University, Slippery Rock, PA
Cheltuieli administrative:
$2388
Universitatea Central-Europeanã, Budapesta, Ungaria
Burse de masterat (MA, MSc, LLM) sau doctorat (Ph.D., SJD) în domeniul
ºtiinþelor sociale, umanistice ºi economice ºi al politicilor de mediu:
Elena CARTALEANU
Andrei CUªCO
Veaceslav BALAN
Andrei CACIURENCO
Victor TAKI
Vlad KULIMINSKI
Iulia CAPROª
Mariana GOINA
Cheltuieli administrative:

Studii medievale, MA
ªtiinþe istorice, MA
Studii drept, CCL-HR LLM
Studii drept, CCL-HR LLM
ªtiinþe istorice, MA
Relaþii internaþionale, MA
Studii medievale, Ph.D.
Studii medievale, Ph.D.
$5506

Universitatea din Warwick, Marea Britanie
Burse de masterat în domeniul artelor, ºtiinþelor socioumanistice, tehnice
ºi exacte:
Andrei PORUMBRICA
Nadejda MAZUR
Cheltuieli administrative:

Studii Economice, MSc
Studii Drept, LLM
$1280

Universitatea Central-Europeanã. Cursuri de varã, Budapesta, Ungaria
Cursuri intensive de 2, 3 sau 4 sãptãmîni în domeniul ºtiinþelor sociale ºi
umanistice destinate corpului profesoral din instituþiile de învãþãmînt superior, administratorilor ºi specialiºtilor:

Adelina ªTEFÎRÞA
Svetlana PÎNZARI
Vitalie DIACONU
Irina CUªNIR
Diana CHEIANU
Veronica GHEÞU
Marina KAIM
Galina GLOBA

Istoria ºi teoria artelor dupã perioada
schimbãrilor culturale
Naþiunile Unite, societatea civilã ºi sectorul privat
în guvernarea globalã

Sãrãcie, etnicitate ºi schimbãri spaþiale în Europa de Est
Cultura generalã digitalã pentru societãþi deschise
Limbã, gen ºi societate
Politica de cooperare în perioada de tranziþie: Teorie,
implementare ºi dificultãþi
Anatolie RÃDIÞÃ Situaþia romilor: Cultura ºi politica transformãrilor etnice
în societãþile postcomuniste
Cheltuieli administrative:
$3172
Burse suplimentare (SSGP)
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã din Budapesta)
Burse parþiale pentru studenþii care îºi fac studiile în þãrile Europei Centrale ºi de Est sau ex-URSS:
Arsenie COSEAC
Olga DEMENTIENCO
Svetlana DEMENTIENCO
Olga ªIªCOVA
Galina MANOLOVA
Mihai PISICA
Corneliu PLOPA
Elena PLUJNIC
Grigorie ªEVCENCO
Cheltuieli administrative:

Universitatea Americanã din Bulgaria
Universitatea „St. Kliment Ohridski“, Bulgaria

Institutul de Etnografie, Bulgaria
Universitatea „Babeº-Bolyai“, România
Universitatea de Stat „M. Lomonosov“, Rusia
Academia de Muzicã ºi Dans, Bulgaria
$581

Burse suplimentare (GSGP)
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã din New York)
Burse parþiale pentru studenþi-doctoranzi aflaþi la studii în þãrile Europei
de Vest, America de Nord, Asia ºi Australia:
Ilean CAªU
Viorel PÎSLARU
Georgeta CÎªLARU
Cheltuieli administrative:

Universitatea din Syracuse, SUA
Universitatea din Cincinnati, SUA
Universitatea din Paris, Franþa
$605

Program naþional de burse
Burse de merit
Fundaþia Soros-Moldova a organizat în 2001 al ºaselea concurs „Burse de
Merit“ pentru studenþii instituþiilor de învãþãmînt superior din RM. Concursul
a fost organizat pentru studenþii anilor III, IV ºi V de la toate specialitãþile,
care au performanþe academice excelente pentru toþi anii de studii ºi sînt
implicaþi în cercetãri ºi activitãþi extracurriculare de interes public.
Valoarea unei burse acordate a fost între 300 ºi 800 dolari SUA. La acest
program au participat douã sute douãzeci ºi cinci studenþi de la ºaisprezece
instituþii de învãþãmînt superior din Moldova. ªaptezeci de studenþi au obþinut Burse de merit a Fundaþiei Soros-Moldova.
Bursa de gradul I ($800)
Universitatea de Stat din Moldova
Denis NICA
Viorica OLARU
Sergiu RUSSU
Universitatea Pedagogicã de Stat „Ion Creangã“
Liliana ISTRATE
Universitatea Liberã Internaþionalã din Moldova
Maria NEAGU
Universitatea de Stat a Artelor
Ioniþa PÃCURARU
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Bursa de gradul II ($500)
Universitatea de Stat din Moldova
Veronica BOHANÞOV
Sergiu BUªCANEANU
Ludmila CENUªÃ
Diana POPA
Valeriu SAVCENCO
Natalia-Maria-Vlada BUGA
Vitalie MEªTERA
Universitatea Tehnicã din Moldova
Octavian ENE
Dinu ÞURCANU
Universitatea Pedagogicã de Stat „Ion Creangã“
Elena CARTALEANU
Universitatea Liberã Internaþionalã din Moldova
Corneliu MANOLE
Vitalie POSTOLACHE
Ira RURAC
Academia de Poliþie „ªtefan cel Mare“
Alexandru BODAREV
Universitatea de Stat „Al. Russo“, Bãlþi
Rodica BOGATU
Bursa de gradul III ($300)
Universitatea de Stat din Moldova
Cãtãlina BANTOª
Anastasia BARBÃRASÃ
Dumitru BRÎNZÃ
Violeta GURIÞANU
Mariana NICOLÃESCU
Olivia PÎRÞAC
Vadim PISTRINCIUC
Veronica SEREBRIAN
Andrei CUªCO
Irina RAEÞCAIA
Ludmila ªALARI
Universitatea Tehnicã din Moldova
Serghei FRUNZE
Doina IEPURAª
Victor MORARU
Universitatea Pedagogicã de Stat „Ion Creangã“
Lilia PORUBIN
Universitatea Liberã Internaþionalã din Moldova
Olga IARMOLIUC
Rodica PETROV
Natalia TIMUª
Academia de Studii Economice
Victoria PLÃMÃDEALÃ
Vasile RÃILEANU
Elena STRATAN
Teodor TOCAN
Vlad TOMOZEI
Margareta VOZIAN
Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie „N. Testemiþanu“
Alexandru BRÎNZÃ
Alexandru COTICI
Natalia PREGUZA
Irina IACOVLEV

Cristina SOCOLOVSCHI
Universitatea de Stat a Artelor
Olga CORONOVSCHI
Adrian JAVGUREANU
ªtefan RÃDVAN
Academia de Poliþie „ªtefan cel Mare“
Ghenadie ASTRAHAN
Universitatea de Stat din Tiraspol
Natalia BUZÃ
Ludmila IACUB
Ecaterina RAZBOINICOVA
Natalia UNGUREANU
Academia de Administrare Publicã
Viorica DANIÞA
Institutul Internaþional de Management
Elena RUSU
Universitatea de Stat „Al. Russo“, Bãlþi
Natalia BRANAªCO
Tatiana CRUGLIÞCHI
Victor FELIªCAN
Svetlana HALIUC
Oleg MIRONCIUC
Viorel MORARI
Elena PLOHOTNIUC
Valeriu POPOVICI
Aliona RUSNAC
Aliona STÎNCÃ
Cheltuieli program:
FSM
Alte contribuþii: Moldova Agroindbank

$20 591
$12 000

Centrul Internaþional de Limbi
Moderne

Centrul Internaþional de Limbi Moderne (pînã în octombrie 2001 – ªcoala
de Limbi Moderne din cadrul Centrului Educaþional „Pro Didactica“), a fost
fondat în 1994 cu sprijinul financiar al FSM cu scopul de a contribui la promovarea valorilor ºi idealurilor unei societãþi deschise prin rãspunderea la
necesitãþile de studiere a limbii engleze.
În 2001 FSM a susþinut iniþiativa Centrului de a se constitui ca persoanã
juridicã independentã ºi i-a oferit suport instituþional în acest scop.
Centrul Internaþional de Limbi Moderne, Victoria GALII, Suport pentru
crearea Centrului Internaþional de Limbi Moderne. Proiect în derulare. Organizaþia creatã în baza departamentului de limbã englezã al Centrului
Educaþional „Pro Didactica“ va organiza cursuri de instruire a limbilor strãine. În acest scop va fi procurat un oficiu separat ºi echipamentul necesar pentru procesul didactic.
$125 000
(dintre care $60 000 cu titlu de grant rambursabil pe o perioadã de 3 ani)
Granturi pentru cãlãtorii:
Conferinþa anualã a programului de limbã englezã, Ina ªEVCENCO, cadru
didactic la ªcoala de Limbi Moderne, Centrul Educaþional „Pro Didactica“,
Belgrad, Iugoslavia
$664
Total cheltuieli:

$125 664

Str. Armeneascæ nr. 23, Chiºinãu
Tel.: 54 19 94, 54 25 56 Fax: 54 41 99
E-mail:vgalii@cepd.soros.md

Liga Naþionalã de Dezbateri Preuniversitare

Programul „Iniþiative ale tinerilor”
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Liga Naþionalã
de Dezbateri Preuniversitare

Misiunea Ligii Naþionale de Dezbateri Preuniversitare este pregãtirea tinerilor pentru participarea activã la viaþa într-o societate deschisã atît prin promovarea ºi dezvoltarea abilitãþilor de gîndire criticã ºi comunicare eficientã,
de lucru în echipã ºi capacitatea de a cerceta, analiza ºi identifica soluþii pentru unele probleme controversate, cît si prin promovarea toleranþei faþã de
minoritãþi ºi opinii adverse.

Liga Naþionalã de Dezbateri Preuniversitare
Liga Naþionalã de Dezbateri (LND) este o organizaþie nonprofit, neguvernamentalã (ONG), înregistratã la Ministerul Justiþiei în 1998.
Anul 2001 a fost încã un an fructuos pentru Liga Naþionalã de Dezbateri
Preuniversitare. Activitãþile programului au fost îndreptate spre fortificarea ºi
extinderea programului. Au fost obþinute un ºir de succese printre care sînt ºi
introducerea dezbaterilor în curriculum ca orã opþionalã pentru clasele superioare, extinderea ºi dezvoltarea programului de dezbateri în Transnistria,
implementarea proiectului-pilot „Dezbateri pentru persoanele în etate“, dezvoltarea programului de dezbateri pentru romi, elaborarea manualului de
dezbateri ºi mãrirea numãrului membrilor asociaþiei. Programul de Dezbateri
a participat activ la celebrarea Anului European al Limbilor prin organizarea
dezbaterilor în românã, rusã, ucraineanã, bulgarã, polonezã ºi englezã. Însã
LNDP nu ºi-a limitat activitãþile doar în Moldova. Elevii ºi studenþii implicaþi
în programul de dezbateri au participat la evenimente internaþionale de dezbateri în România, Rusia, Macedonia ºi Ucraina.
Succesul programului de Dezbateri în anul 2001 nu ar fi fost posibil fãrã
colaborarea cu un numãr de organizaþii ca Fundaþia Soros-Moldova,
Ministerul Învãþãmîntului, OSCE, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Al. Russo“ din Bãlþi, IDEA, Ambasada SUA în R.
Moldova ºi ºcolile ºi liceele participante la program.

Programul de dezbateri – 2001
Dezbaterile sînt o modalitate de expresie personalã ºi un instrument de
încurajare a gîndirii critice ºi independente, precum ºi a toleranþei faþã de
opiniile altora. Ele oferã elevilor, studenþilor, profesorilor ºi reprezentanþilor
tuturor pãturilor sociale posibilitatea de a examina subiecte ce le afecteazã
viaþa personalã ºi a comunitãþii lor.
Programul de dezbateri a fost întotdeauna o gurã de aer proaspãt în sistemul nostru educaþional tradiþional, unde lipsa unor programe inovatoare
pentru ridicarea calitãþii predãrii a fost una dintre problemele ce mai rãmîn
nesoluþionate. Programul a fost lansat în 1994 ºi a demonstrat rezultate pozitive chiar în faza incipientã. Ca parte componentã din curriculum, dezbaterile oferã profesorilor, elevilor ºi studenþilor tehnici ºi oportunitãþi unice
de exprimare a ideilor ºi de dezvoltare a soluþiilor pentru problemele stringente ale societãþii. Mai mult decît atît, ca rezultat al programului, participanþii la dezbateri sînt, în general, mai conºtienþi ºi mai bine informaþi
despre noutãþile din þarã ºi din lumea ce îi înconjoarã. Cu alte cuvinte, dezbaterile încurajeazã societatea deschisã ºi civilã.
Obiective:
– promovarea culturii înþelegerii ºi toleranþei;
– dezvoltarea abilitãþilor oratorice ºi cognitive;
– dezvoltarea gîndirii critice;

Adresa: Str. Puºkin nr. 16A
MD 2012, Chiºinãu, Moldova
Tel.: (3732) 228365
Fax.: (3732) 228365
E-mail: imoldoveanu@soros.md
Web site:
http://www.ournet.md/~debate
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– creºterea numãrului cluburilor de dezbateri;
– perfecþionarea calitãþii dezbaterilor;
– îmbunãtãþirea metodelor de organizare a activitãþilor curriculare ºi
extracurriculare.
Acþiuni
Seminarii de dezbateri
În 2001, Liga Naþionalã de Dezbateri Preuniversitare a continuat sã
lucreze asupra sporirii calitãþii dezbaterilor ºi a organizat 84 de seminarii pe
tehnici de dezbateri (pentru începãtori ºi avansaþi). O atenþie deosebitã a fost
acordatã creãrii cluburilor noi de dezbateri în zonele rurale. În cadrul Seminarului naþional, antrenorii de dezbateri au fãcut schimb de experienþã în
privinþa utilizãrii tehnicilor de dezbateri în timpul orelor de curs ºi în activitãþile extracurriculare.
Tabere de dezbateri
Principalul eveniment de dezbateri, Tabãra naþionalã de dezbateri, a fost
organizat în perioada 26 iunie - 2 iulie. Participanþii (92 elevi din toatã
republica, 15 studenþi ºi 18 profesori) au avut posibilitatea sã-ºi
îmbunãtãþeascã tehnicile de dezbateri ºi sã facã schimb de idei pe o serie de
teme. Conform proiectului „Dezbateri pentru pace ºi democraþie“, finanþat de
Programul „Fondul pentru Iniþiative ale Tinerilor“, a fost organizatã o ºcoalã
de Crãciun, care a avut loc în Tiraspol pe data de 2 - 8 ianuarie. La acest
eveniment au participat 120 persoane (44 elevi de pe malul stîng al Nistrului
ºi 56 elevi de pe malul drept). Limba de comunicare a fost româna ºi rusa.
Scopul acestei activitãþi a fost promovarea culturii toleranþei ºi înþelegerii
între tineretul de pe ambele maluri ale Nistrului.
LNDP, de asemenea, a organizat o tabãrã de varã de dezbateri pentru 116
elevi ºi profesori din toatã republica. Toate costurile asociate cu aceastã activitate au fost acoperite de cãtre comunitate. A doua tabãrã de dezbateri, care
a avut loc în august la Hîrjauca, jud. Ungheni, a fost finanþatã de programul
„Fondul pentru Iniþiative ale Tinerilor“ ºi a avut obiective similare cu ªcoala
de Crãciun din Transnistria.
Competiþii de dezbateri
LNDP a organizat 15 competiþii, în care au fost antrenaþi mai mult de
1000 elevi. Competiþia naþionalã de dezbateri a fost organizatã în cadrul
Taberei naþionale ºi a fost structuratã în echipe mixte. Acest model de organizare a stimulat cooperarea între elevi din diferite cluburi ºi regiuni ale
Moldovei ºi a promovat în rîndul lor toleranþa ºi înþelegerea. Competiþiile
regionale au fost organizate în Chiºinãu, Bãlþi, Cãlãraºi, Cimiºlia ºi Tiraspol.
În cadrul competiþiilor regionale au fost practicate 2 modele de dezbateri: Karl
Popper ºi Policy.
Rezultate:
– 2560 elevi au practicat la dezbateri în cadrul a 88 cluburi;
– 1172 elevi au participat la 14 competiþii regionale;
– 180 studenþi au participat în Programul de Dezbateri;
– 2723 elevi ºi au fost instruiþi în cadrul a 84 seminarii;
– Prin crearea Centrului de dezbateri în Cãlãraºi numãrul centrelor a atins
cifra 5.
Cheltuieli
Fundaþia Soros - Moldova:
Institutul pentru o Societate Deschisã din New York:
Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa:
Asociaþia Internaþionalã de Dezbateri Educaþionale:
Academia de Studii Economice din Moldova:
Comunitatea, pãrinþii:
Asociaþia Naþionalã de Dezbateri Bulgaria:
Total cheltuieli:

$60 000
$33 779
$2 670
$547
$1 830
$4 110
$480
$103 416

Centrul
de Dezvoltare a Tineretului

Misiunea CDT este de a promova informarea ºi educarea tinerilor ºi educatorilor în toate aspectele dezvoltãrii tineretului, inclusiv dezvoltarea fizicã,
socialã, mintalã ºi moralã. Noi sperãm sã contribuim la soluþionarea problemelor complexe ale societãþii noastre prin încurajarea participãrii active ºi
a creativitãþii în rîndurile tineretului prin intermediul diferitelor activitãþi,
programe ºi resurse.

Activitatea organizaþiei în anul 2001
Activitãþile Centrului de Dezvoltare a Tineretului (CDT) au continuat sã se
desfãºoare pe aceleaºi direcþii prioritare:
– formarea ºi educarea personalitãþii tinerilor în spiritul valorilor generalumanistice;
– pregãtirea tinerilor pentru o viaþã decentã ºi adecvatã cerinþelor noului
mileniu;
– schimbarea mentalitãþii tinerei generaþii.
Anul 2001 a fost un an reuºit în activitatea CDT. Pentru realizarea cu
succes a obiectivelor propuse iniþial, CDT a colaborat activ cu Fundaþia
Soros - Moldova, Fondul pentru Iniþiative ale Tineretului, Ambasada SUA,
Corpul Pãcii. Un rol important în realizarea proiectelor Centrului îi revine
Ministerului Învãþãmîntului, Ministerului Afacerilor Interne, Direcþiilor Judeþene de Învãþãmînt din Edineþ, Bãlþi, Orhei, Ungheni, Tiraspol, Tighina,
Lãpuºna. Un succes deosebit îl prezintã ºi implicarea în activitãþile noastre
a localitãþilor din Transnistria. Beneficiarii Centrului sînt adolescenþi, tineri,
cadre didactice, psihologi, medici, pãrinþi, funcþionari ai administraþiei publice locale.
Printre realizãrile esenþiale ale CDT pot fi considerate implementarea
proiectelor alternative.
Proiectul „Instruirea poliþiºtilor de sector ºi ai reprezentanþilor ONG din
judeþul Orhei dupã modelul Duluth“ (director – Melania MIHAILOV) a avut
drept obiectiv instruirea reprezentanþilor organelor de drept ºi ai liderilor
ONG-urilor din judeþul Orhei în vederea eradicãrii violenþei domestice. Activitãþile din cadrul proiectului au inclus seminarii, mese rotunde, alte acþiuni,
de care au beneficiat 252 de persoane.
Proiectul „Prevenirea traficului de fiinþe umane“ (director – Margareta
DUªCIAC) a avut drept scop crearea cluburilor pentru adolescente în localitãþile rurale ºi eradicarea traficului de fiinþe umane prin informarea ºi instruirea tineretului din învãþãmîntul preuniversitar ºi universitar. Au fost
create 5 cluburi în ºcolile din Drochia, Bãlþi, Cãlãraºi, comuna Vãsieni ºi
Chiºinãu, care au organizat seminarii, întruniri ºi o conferinþã naþionalã.
Beneficiari: 600 elevi ºi studenþi.
Proiectul „Tinerii – mesagerii pãcii ºi bunei înþelegeri!“ (director – Serghei
CARTAªEV) a vizat cîteva direcþii:
– colaborarea între tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului prin participarea comunã la diverse activitãþi menite sã contribuie la rezolvarea problemelor tineretului, la ameliorarea relaþiilor interetnice;
– promovarea culturii toleranþei ºi a modului de viaþã sãnãtos.
Seminarele, ºcolile de varã, mesele rotunde, întrunirile, Forumul tineretului au avut drept rezultat final crearea unei reþele de organizaþii de tineret
similare CDT-ului.

Adresa:
Str. Bulgarã nr. 32,
MD 2001 Chiºinãu, Moldova
Tel.: (+373 2) 27 00 31, 27 02 32
Fax: (+373 2) 27 05 07
E-mail: imoldoveanu@soros.md
Web site:
http://www.ournet.md/~cdt
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Proiectul „Combaterea traficului de fiinþe umane“ (director – Emilia MORARU) ºi-a propus:
– sã informeze populaþia, în special fetele tinere, despre consecinþele traficului de fiinþe umane
– sã creeze ºi sã instruiascã grupe de formatori voluntari care sã promoveze activitãþi de informare ºi prevenire a fenomenului în judeþele
Edineþ, Bãlþi ºi Orhei.
Activitãþi de bazã: întruniri, seminarii, mese rotunde, cea mai importantã
fiind Conferinþa regionalã a adolescenþilor. Toate acestea au implicat în activitate circa 1070 de participanþi.
Activitãþile Centrului se desfãºoarã în cadrul a trei departamente:
Departamentul Tînãrului Lider, Departamentul Activitãþilor Extraºcolare ºi
Departamentul de cicluri de sesiuni de formare.

Departamentul Tînãrului Lider

Programul „ªcoala Tînãrului Lider“ (ªTL)
Director de program: Emilia MORARU
Obiective:
– dezvoltarea calitãþilor de lider ºi de comunicare eficientã;
– pregãtirea tinerilor pentru viaþã ºi integrare socialã;
– cultivarea respectului faþã de valorile general umanistice;
– implicarea în luarea deciziilor în situaþiile de risc.
Acþiuni
Obiectivele au fost realizate prin intermediul activitãþilor din cadrul laboratoarelor de creaþie, ºedinþelor de instruire, meselor rotunde, emisiunilor
radio, activitãþilor de voluntariat. Membrii ªTL ºi-au demonstrat cunoºtinþele ºi deprinderile acumulate la emisiuni radiofonice. Trei dintre ei au
devenit prezentatori de rubricã în cadrul emisiunii pentru adolescenþi
„Semnal junior“ de la Radio Naþional. Membrii ªTL s-au încadrat foarte
activ în organizarea Conferinþei regionale a adolescenþilor ºi cadrelor didactice din instituþiile de învãþãmînt preuniversitar din zona de nord a
Moldovei cu tema „Extinderea traficului ilicit de fiinþe umane ºi modalitãþi
de prevenire a fenomenului.“
Rezultate:
90 adolescenþi au absolvit cursul ªTL, 25 dintre ei s-au încadrat în munca
de voluntariat, instruind ulterior 140 de participanþi ai ªcolii de Varã.

Programul „Mass-media“
Programul extracurricular mass-media ºi-a propus ca obiectiv încadrarea
voluntarilor în editarea buletinului Tînãr ºi Unic – T&U. În anul 2001 au fost
editate 3 numere ale buletinului Tînãr ºi Unic – T&U care au fost distribuite
în 4750 exemplare în ºcolile republicii.

Departamentul Activitãþilor

Clubul psihologic „Enigma“

Extraºcolare

Moderator – Ludmila MAZÎLU
Obiective
– familiarizarea tinerilor cu fenomenul psiho-social conflictual;
– formarea la tineri a strategiilor de rezolvare constructivã a conflictelor;
– promovarea în localitãþile rurale a activitãþilor de minimalizare ºi profilaxie a situaþiilor conflictuale.
Acþiuni:
– participarea voluntarilor echipei Generaþia Noului Mileniu (GNM) ºi
„Enigma“ la organizarea Forului cu genericul „Tinereþe fãrã frontiere“;
– desfãºurarea a trei sesiuni pentru elevii claselor a VIII-XII. Organizarea
ºi realizarea sãrbãtorilor: Ziua Copilului, Ziua Tineretului, Sãrbãtorile
de Crãciun;
– participarea grupului de voluntari în cadrul prezentãrii materialelor Forului „Tinereþe fãrã frontiere“ (la Casa Naþionalitãþilor);

– desfãºurarea activitãþilor „O zi de prezentare“ în localitãþile rurale Cãpriana, Bardar, Brãila, Strãºeni ºi Ialoveni;
– colaborarea cu ONG-ul „ECO“ ºi implicarea unui grup de copii cu comportament deviant în activitãþile de instruire ale clubului „Enigma“;
– realizarea de cãtre voluntarii GNM a unui sondaj de opinie despre problematica conflictelor în societate.
Rezultate:
– numãrul absolvenþilor Clubului „Enigma“ – 150;
– numãrul beneficiarilor familiarizaþi cu activitatea clubului „Enigma“ ºi
a programului „Conflicte ºi Comunicare“ – 1690 persoane.

Clubul „Krug“ ºi clubul voluntarilor „Da!“
Moderatori: Ana CARTAªEV ºi Serghei CARTAªEV
Obiective:
– instruirea social-psihologicã a tinerilor;
– educarea personalitãþii social active;
– participarea la acþiuni pentru tineret.
Acþiuni:
– instruirea a douã promoþii de participanþi ai clubului „Krug”;
– încadrarea voluntarilor în realizarea proiectului „Tinerii - mesagerii pãcii ºi bunei înþelegerii“;
– pregãtirea Forumului „Tinereþe fãrã frontiere“;
– prezentarea cãrþii „Întrebãri VIP“;
– realizarea acþiunilor „Ziua Umorului“ ºi „Ziua Copilului“;
– formarea clubului încrederii la Liceul „Gaudeamus“ de cãtre voluntarii
clubului „Da!“.
Rezultate:
– 61 de tineri au absolvit clubul „Krug“;
– 40 ºedinþe au familiarizat voluntarii cu activitãþile clubului „Da!“;
– 20 de voluntari au participat la Forumul „Tinereþe fãrã frontiere“;
– 200 de copii au fost implicaþi în acþiunile din 1 aprilie ºi 1 iunie;
– 121 tineri au participat la concursul de eseuri „Generaþia mea“;
– crearea paginii web: www.krug.da.ru.

Odiseea cugetului
Director de program: Nina AMBROCI
Obiective:
A oferi tinerei generaþii posibilitatea de:
– a rezolva creativ diferite probleme, fapt care contribuie la dezvoltarea
abilitãþilor de gîndire;
– a învãþa sã lucreze în echipã (sã genereze idei, sã le evalueze, combine,
negocieze cu membrii echipei);
– a învãþa sã ia angajamente, sã le respecte, sã programeze timpul ºi banii;
– a împãrtãºi experienþa, a se familiariza cu cultura, modul de viaþã ºi de
gîndire al tinerilor din diferite þãri din Europa.
Acþiuni
Acest program a vizat susþinerea Direcþiilor Judeþene de Învãþãmînt în
procesul de creare a 33 de cluburi „Odiseea cugetului“ în judeþele Bãlþi,
Ungheni, Tighina, Lãpuºna. Au fost organizate 4 competiþii regionale cu participarea a 231 de elevi. La competiþia naþionalã s-au întrunit 52 de echipe
din toatã þara (364 de elevi), care au concurat în limba englezã la trei probe
de lungã duratã. Cinci echipe învingãtoare (35 de elevi) au plecat la Festivalul
european în oraºul Debrecen, Ungaria.
Realizarea cea mai semnificativã a anului o considerãm participarea
echipelor Moldovei la Festivalul European ºi rezultatele obþinute:
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– Locul I – echipa „Mind Stars“ din Lãpuºna ºi echipa „Power of the Sun“
a Liceului „Spiru Haret“, municipiul Chiºinãu;
– Locul II – echipa „OM MCT2“ din Sãlcuþa, judeþul Tighina;
– Locul III – echipa „Garlic“ din Cãlãraºi.
Beneficiari: 595 de elevi, membri ai 85 de cluburi din Chiºinãu, Cãlãraºi,
Cãuºeni, Sãlcuþa, Cimiºlia, Anenii Noi, Mereni, Colibaºi, Gura Bîcului, Lãpuºna, Floreºti, Briceni, Ocniþa, Cotiujenii Mici, Bãlþi, Ungheni, Vãrzãreºti,
ªtefan Vodã.

Cluburile romilor
Moderatori: Maria VULPE, Petru BUNÃCALE
Obiective:
– integrarea copiilor romi în viaþa societãþii;
– familiarizarea copiilor romi cu noile concepþii de viaþã socialã;
– crearea imaginii proprii de personalitate liberã ºi creativã, aptã sã depãºeascã conflictele ºi dificultãþile sociale în mod civilizat;
– debarasarea de concepþiile vechi de izolare prin crearea unui nou statut
social pentru copiii romi, fãrã stereotipuri ºi complexe.
Acþiuni
În cadrul celor douã cluburi pentru copii romi „Samanta“ – Slobozeia
Mare ºi „Rada“– s. Parcani au fost organizate 40 de ºedinþe, aplicînd diverse
metode de instruire:
– lecþii tematice cu caracter cultural, istoric ºi estetic;
– lecþii creative, recitaluri de poezie, eseuri etc.;
– 10 ºedinþe ºi seminarii instructive cu privire la promovarea modului de
viaþã sãnãtos, comunicare eficientã ºi rezolvare de conflicte;
– discuþii libere despre drepturile copiilor;
– întîlniri cu persoane importante de origine romi.
Rezultate:
– au fost instruiþi 55 de copii romi.

Departamentul de Cicluri de Sesiuni
de Formare

Director de program: Melania MIHAILOV
Obiective:
– promovarea gîndirii critice la profesori ºi educatori;
– dezvoltarea competenþelor necesare pentru a face faþã conflictelor;
– elucidarea importanþei comunicãrii în rezolvarea conflictelor.
Acþiuni
Au fost organizate seminarii cu genericul „Conflict ºi comunicare“ în
localitãþile Vãsieni, Costeºti, Floreºti, Cucorozenii Noi, Ialoveni, Orhei ºi Chiºinãu cu persoane de diferite profesii: pedagogi, manageri ºcolari, funcþionari
locali etc. Toate activitãþile au avut un caracter interactiv. În cadrul seminariilor participanþii au analizat situaþii conflictuale personale, de producþie, în
cadrul cãrora au încercat sã soluþioneze probleme ºi sã aplaneze un conflict.
Participanþii au identificat propriile bariere în procesul comunicãrii interpersonale.
Rezultate:
– 230 profesori din 12 ºcoli au participat la seminarii.
Resurse financiare
Fundaþia Soros - Moldova:
Institutul pentru o Societate Deschisã din New York:
Consiliul Europei:
Ambasada SUA:
Comunitatea:
Total cheltuieli:

$52 174
$25 964
$3900
$3840
$7360
$93 238

Misiunea Programului pentru Sprijinirea Iniþiativelor Tinerilor este susþinerea cooperãrii regional-transfrontaliere prin finanþarea unor activitãþi care
au drept scop sã reuneascã tinerii din Europa de Sud-Est. 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.
Programul susþine proiecte ce promoveazã toleranþa, întelegerea, dialogul
interetnic, responsabilitatea, încrederea în sine, voluntariatul, calitãþile de
lider, spiritul antreprenorial, valorile democratice, interacþiuni culturale ºi
soluþionarea nonviolentã a conflictelor, înaintate de cãtre ºi destinate tinerilor cu vîrste cuprinse între 14 ºi 21 de ani.
Granturi acordate:
Centrul de Dezvoltare a Tineretului, Iulia MOLDOVAN, director de proiect,
Tinerii – mesagerii pãcii ºi bunei înþelegeri
$25 964
Liga Naþionalã de Dezbateri Preuniversitare, Sergiu LÎSENCO, director de
proiect, Dezbateri pentru unitate ºi înþelegere
$21 655
Centrul Independent de Jurnalism, Angela SÎRBU, director de proiect, Ziarele ºcolare ca model de comunicare ºi cooperare a tinerilor
$5500
Centrul de Asistenþã Socialã pentru Tineret „M-Club“, Tatiana ALAMURADOVA, director de proiect, Ciclu de sesiuni de formare educaþional „Pentru
stabilitate ºi pace prin intermediul dialogului interetnic”
$1926
Asociaþia European Youth Exchange-Moldova, Iosif MOLDOVANU, director de proiect, Tineri ºi civici
$20 612
Liga Naþionalã de Dezbateri Preuniversitare, Vasile TOFAN, director de
proiect, Soluþionarea problemelor rurale prin intermediul Dezbaterilor
$9434
Cheltuieli administrative:
Total:

$7456
$92 547

Programul „Iniþiative ale tinerilor“

Programul de sprijin al bibliotecilor
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Scop
Pornind de la rolul bibliotecilor ca centre de culturã, informare ºi cunoaºtere într-o societate deschisã, Programul de sprijin al bibliotecilor are
drept scop susþinerea activitãþii bibliotecare ºi dezvoltarea serviciilor, în special a celor bazate pe implementarea tehnologiilor informaþionale avansate,
asigurînd astfel accesul eficient al beneficiarilor la informaþia din prima sursã
ºi integrarea în circuitul informaþional internaþional.
Obiective:
– asigurarea ºi extinderea accesului la informaþie prin dezvoltarea colecþiilor de bibliotecã;
– sporirea importanþei bibliotecilor în viaþa comunitãþii prin dezvoltarea
serviciilor adresate necesitãþilor informaþionale ale diferitelor categorii
de beneficiari;
– dezvoltarea profesionalã a specialiºtilor încadraþi în activitatea bibliotecarã;
– integrarea bibliotecilor ºi bibliotecarilor din Moldova în circuitul informaþional internaþional.

Programul „Dezvoltarea colecþiilor“
Scopul programului
Asigurarea accesului beneficiarilor la informaþie de ultimã orã prin sprijinirea proiectelor ce þin de dezvoltarea colecþiilor bibliotecilor cu materiale ºi
documente de referinþã pentru dezvoltarea umanã.
Concurs de granturi pentru dezvoltarea colecþiei materialelor de referinþã
ºi crearea colecþiilor de specialitate în domeniul ºtiinþelor socioumanistice:
Biblioteca Publicã Judeþeanã Tighina, Cãuºeni, Larisa ªESTACOVSCHI,
director al bibliotecii, director de proiect, Dezvoltarea colecþiilor de referinþã.
Completarea colecþiei bibliotecii cu 65 titluri în numãr de circa 300 ex. de
materiale de referinþã.
$1869
Biblioteca Publicã Judeþeanã Edineþ, Briceni Nina NAVROÞCHI, directoradjunct al bibliotecii, director de proiect, Dezvoltarea colecþiei bibliotecii.
Completarea fondului bibliotecii cu 150 titluri în numãr de 362 ex. de materiale de referinþã.
$1918
Biblioteca Publicã Judeþeanã Chiºinãu, Strãºeni, Nadejda PÃDURE, director
al bibliotecii, director de proiect, Dezvoltarea fondului de literaturã de referinþã.
Completarea fondului bibliotecii cu circa 200 titluri în numãr de 250 ex. de
materiale de referinþã.
$1905
Biblioteca Publicã Judeþeanã Cahul, Rodica DERMENJI, director al Bibliotecii, director de proiect, Dezvoltarea colecþiei de referinþã. Completarea fondului
bibliotecii cu 105 titluri în numãr de 275 ex. de materiale de referinþã.
$1743
Biblioteca Publicã Judeþeanã Ungheni, Victoria BERNIC, director al bibliotecii, director de proiect, Dezvoltarea colecþiilor de literaturã de referinþã.
Completarea fondului bibliotecii cu 173 titluri în numãr de circa 200 ex. de
materiale de referinþã.
$1210
Biblioteca Publicã Judeþeanã Orhei, Lidia SITARU, director al bibliotecii,
director de proiect, Crearea ºi actualizarea fondului de literaturã de referinþã,
Completarea fondului bibliotecii cu peste 150 titluri în numãr de 300 ex. de
materiale de referinþã.
$2000
Biblioteca Universitãþii de Stat a Moldovei, Ecaterina ZASMENCO, director
de proiect, Dezvoltarea colecþiei specializate în domeniul psihologiei ºi pedagogiei. Completarea colecþiei bibliotecii cu 40 titluri în numãr de 100 ex. de
materiale didactice în domeniul psihologiei ºi psihopedagogiei.
$600

Programul
de sprijin al bibliotecilor
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Biblioteca Universitãþii Tehnice din Moldova, Georgeta GHENGHEA, ºef al
serviciului achiziþie, director de proiect, Dezvoltarea ºi renovarea colecþiilor de
profil economic, dreptul ºi cadastru. Completarea fondului bibliotecii cu 34
titluri noi în numãr de 189 ex. de materiale de didactice la disciplinele
economie ºi management, drept ºi cadastru.
$650
Biblioteca ASEM, Ala SUSARENCO, ºef al serviciului achiziþie, director de
proiect, Dezvoltarea colecþiilor de bibliotecã. Completarea fondului bibliotecii
cu 50 titluri în numãr de circa 60 ex. de materiale în domeniul economiei în
limba englezã.
$2000
Biblioteca Institutului Internaþional de Management, Gabriela ROMANCIUC, director de proiect, director al bibliotecii, Dezvoltarea colecþiei de bibliotecã. Completarea fondului bibliotecii cu 241 titluri în numãr de 361 ex. de
materiale didactice în domeniul economiei.
$1668
Biblioteca Universitãþii de Stat din Comrat, Vera CIMPOIEª, director al bibliotecii, director de proiect, Dezvoltarea profilului psiho-pedagogic în cadrul
colecþiei bibliotecii Universitãþii de Stat din Comrat. Completarea fondului bibliotecii cu 90 titluri în numãr de 300 ex. de materiale didactice în psiho-pedagogie.
$932
Colegiul Industrial ºi de Construcþii, Tatiana AMBROCI, director al bibliotecii, director de proiect, Dezvoltarea colecþiilor bibliotecii. Completarea fondului bibliotecii cu 60 titluri în numãr de 230 ex. de materiale în domeniul
ºtiinþelor socioumanistice ºi de referinþã.
$1683
Achiziþii de carte pentru bibliotecile universitare ºi publice din teritoriu
Au fost achiziþionate 13 titluri de carte în tiraj de 100-250 exemplare
fiecare, editate de editurile locale pentru a fi difuzate ulterior în bibliotecile
universitare ºi publice judeþene.
Autor
Stanley Hoffman
Michel Winock
Barry Buzan
Michael Ferber
Jean-Michel Gaillard,
Antony Rowley
Michel Beaud
Quentin Skinner
Loukas Tsoukalis
Eric R. Wolf
Herbert. Gierch,
Karl-Heinz Paque,
Holger Schmieding
Herbert Lionel Hart
Domenico Fisciella

Titlu
Ianus ºi Minerva
Secolul intelectualilor
Popoarele, statele ºi teama
Dicþionar de simboluri literare
Istoria continentului european

Mihai Eminescu
Buget

Opere complete în 8 volume

Editurã
ªtiinþa
Cartier
Cartier
Cartier
Cartier

Istoria capitalismului
Machiavelli
Noua economie europeanã revizuitã
Europa ºi populaþiile fara istorie
Crepusculul miracolului

Conceptul de drept
ªtiinþa politicã

Cartier
Arc
Arc
Arc
Tehnica-Info

Sigma
Editura Universitãþii
de Stat a Moldovei
Gunivas
$8514

Abonarea la revistele naþionale de culturã ºi artã
Bibliotecile publice judeþene, municipale ºi comunale din teritoriu au beneficiat de cîte 250 ºi respectiv 400 abonamente pentru anii 2001 ºi 2002 la
revistele Sud-Est, Basarabia, Contrafort, Limba românã ºi Semn.
Buget –
Alte cheltuieli (expertize, anunþuri, administrare SJDP,
abonãri ºi difuzarea cãrþi etc.) –
Total buget Program Dezvoltarea Colecþiilor –

$13 350
$868
$40 910

Programul dezvoltare profesionalã
Scopul programului
Asigurarea dezvoltãrii profesionale a specialiºtilor implicaþi în activitatea
informaþionalã, prin înlesnirea participãrii lor la evenimentele internaþionale
profesionale, sprijinirea activitãþilor de instruire continuã ºi a schimbului de
experienþã cu colegii din alte þãri.
Participarea bibliotecarilor la conferinþe internaþionale, stagieri ºi vizite de
documentare în strãinãtate
Simpozionul „Tehnologii ºi surse informaþionale moderne – copiilor erei
moderne“, 26 - 27 aprilie, Chiºinãu, Biblioteca Naþionalã pentru Copii „Ion
Creanga“.
Claudia BALABAN, preºedinte al Secþiei naþionale din Republica Moldova
a Consiliului Internaþional al Cãrþii pentru Copii (IBBY)
$1000
Participarea la atelierul „Rolul bibliotecilor în sprijinul instruirii persoanelor nevãzãtoare“ din cadrul Conferinþei „Crimeea 2001“, 9 mai - 17 iunie,
Sudac, Crimeea, Ucraina,
Tatiana CHIPER, director al Bibliotecii Republicane Speciale a Societãþii
Orbilor din Moldova.
$89
Natalia DOROGAN, bibliotecar la Biblioteca Republicanã Specialã a Societãþii Orbilor din Moldova
$565
Olesea IONCU, manager al Serviciului persoane dezavantajate a Bibliotecii Publice Municipale „B.-P. Hasdeu“
$89
Stagiu la Centrul Mortenson pentru programe informaþionale, 19 martie 29 aprilie, Urbana Champain, Illinois, SUA (cofinanþare: PI ISD-Budapesta).
Iraida DIGODI, secretar responsabil al Consiliului Bibilioteconomic Naþional
$915
Participare la Conferinþa Grupului European de Automatizare a Bibliotecilor (ELAG), 6 - 8 iunie, Praga, Cehia (cofinanþare: PI ISD-Budapesta).
Eugenia BEJAN, director-adjunct al Bibliotecii Naþionale pentru Copii „Ion
Creangã“
$560
Participare la Conferinþa Anualã IFLA, 16 - 25 august, Boston, SUA (cofinanþare: Ambasada SUA).
Vera OSOIANU, ºef Departament Cercetare ºi Dezvoltare Biblioteconomicã
a Bibliotecii Naþionale a Moldovei
$1067
Participare la Conferinþa anualã IFLA, 16 - 25 august, Boston, SUA (cofinanþare: Ambasada SUA).
Zinaida SOCHIRCÃ, director al Bibliotecii ULIM
$1067
Participare la Conferinþa Anualã IFLA, 16 - 25 august, Boston, SUA (cofinanþare: Ambasada SUA).
Ala SUSARENCO, ºef al serviciului achiziþie ºi evidenþã al Bibliotecii
ASEM
$1067
Participare la întrunirea coordonatorilor consorþiilor de biblioteci Budapesta, Ungaria (cofinanþare: PI ISD-Budapesta).
Silvia GHINCULOV, director al bibliotecii ASEM
$374
Vizitã de documentare în Lituania, 18 - 24 noiembrie, Biblioteca Naþionalã a Lituaniei, Vilnius (cofinanþare: PI ISD-Budapesta).
Rodica AVASILOAIE, director adjunct al Bibliotecii Naþionale a Moldovei
$731
Vizita de documentare în Lituania, 18 - 24 noiembrie, Biblioteca Naþionalã a Lituaniei, Vilnius (cofinanþare: PI ISD-Budapesta).
Valentina CHITOROAGÃ, director al Camerei Naþionale a Cãrþii a Moldovei
$701
Vizitã de documentare în Lituania, 18 - 24 noiembrie, Biblioteca Naþionalã a Lituaniei, Vilnius (cofinanþare: PI ISD-Budapesta).
Alexe RÃU, director al Bibliotecii Naþionale a Moldovei
$701
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Stagiu de formare continuã „Dirijarea proiectelor în bibliotecã“ în cadrul
programului „Courants du Monde“, ªcoala Naþionalã a ªtiinþe ale Informãrii
ºi Biblioteconomie, Paris, Lyon (cofinanþare: Alianþa Francezã).
Tatiana COªERI, ºef al Serviciului automatizare a Bibliotecii Publice
Municipale „B.-P. Hasdeu“
$418
Vizitã de documentare a specialiºtilor din biblotecile publice, Danemarca,
15 - 22 octombrie, Bibliotecile din Danemarca.
Zinaida ADAMACHI, Eugenia BEJAN, Victoria BERNIC, Liuba DÃNUÞÃ,
Maria FURDUI, Nina NAVROªCHI, Angela OLÃRESCU, Parascovia ONCIU,
Vasilisa POMETCOVA, Elena ROªCA, Larisa ªESTACOVSCHI, Elena VULPE
(cofinanþare: Autoritatea Naþionalã Danezã pentru Biblioteci)
$6133
Sprijinirea activitãþilor de instruire continuã a bibliotecarilor
Asociaþia Bibliotecarilor din Moldova, Ludmila CORGHENCI, director al
ªcolii de biblioteconomie a Moldovei, director adjunct al Bibliotecii ULIM,
director de proiect, ªcoala de biblioteconomie. Rezultate obþinute: 6 cursuri
noi de instruire contunuã a bibliotecarilor, 24 seminarii cu participarea a
circa 200 de bibliotecari din toate tipurile de biblioteci
$17 515
Specialiºti din diferite tipuri de biblioteci, Mariana ALECSANDRI, director
de proiect, Seminarii animate de experþii danezi Lars MUNKOE, Hans HANSEN ºi Niels AAGARD. În cadrul seminariilor organizate în perioada 29 septembrie - 2 octombrie au fost abordate subiectele ce þin de accesul la
informaþie, cooperarea interbibliotecarã, tehnologii informaþionale ºi servicii
de bibliotecã pentru diferite categorii de beneficiari (cofinanþat de Fondul
Danez pentru Democraþie)
$256
ªcoala de Biblioteconomie, Mariana ALECSANDRI, director de proiect, Seminarul „Sistemul integrat de biblioteci: utilizarea standardelor internaþionale UNIMARC“ animat de expertul OSI - Budapesta Regina VARNIENE. Au
participat reprezentanþi ai bibliotecilor centrale ºi celor universitare
$375
Alte cheltuieli (anunþuri, expertize etc.) –
Total Buget Program –

$ 1473
$ 35 096

Programul „Iniþiative ale bibliotecilor publice“
(Finanþat în colaborare cu Programul Informaþional al Institutului pentru
o Societate Deschisã - Budapesta)
Scopul programului
Încurajarea iniþiativelor bibliotecilor publice de îmbunãtãþire ºi extindere a
serviciilor, racordarea lor la necesitãþile informaþionale ale diferitelor categorii
de beneficiari.
Filiala pentru copii a Bibliotecii Judeþene Cahul, Rodica DERMENJI, director al Bibliotecii Publice Judeþene Cahul, director de proiect, Sala de lecturã
multimedia. Dotarea sãlii de lecturã cu echipament electronic, conectarea la
Internet, procurarea resurselor informaþionale multimedia
$7000
Filiala „Alba- Iulia“ a Bibliotecii Publice Municipale „B.-P. Hasdeu“, Elena
ROªCA, director al filialei, director de proiect, Tabãra de lecturã ºi agrement
pentru copiii din familiile vulnerabile din sectorul Buiucani. Dotarea bibliotecii
cu echipament electronic, conectarea la Internet, completarea cu materiale
multimedia, organizarea activitãþilor exptracurriculare pentru copii
$5899
Biblioteca Publicã Municipalã Teleneºti, judeþul Orhei, Maria FURDUI,
director al bibliotecii, director de proiect, Crearea sãlii de lecturã ºi agrement
pentru copiii handicapaþi. Dotarea bibliotecii cu echipament tehnic ºi materiale necesare pentru organizarea activitãþilor cu copii handicapaþi
$6000

Biblioteca Centralã pentru Copii Comrat, Vasilisa POMETKOVA, director al
bibliotecii, director de proiect, Dialog cu tineretul. Familiarizarea tineretului
cu problemele stringente ale societãþii, prin organizarea întîlnirilor ºi discuþiilor cu specialiºtii. Dotarea cu echipament electronic, conectat la Internet,
procurarea literaturii.
$3695
Biblioteca Comunalã Baraboi, judeþul Ungheni, Claudia POSTOVAN, director al bibliotecii, director de proiect, Promovarea serviciilor informaþionale în
spaþiul rural. Dotarea bibliotecii cu echipament electronic necesar pentru
asigurarea accesului la informaþie. Completarea colecþiei cu materiale informaþionale, abonarea la baza de date „Juristul“, conectarea la Internet
$5059
Biblioteca Publicã Municipalã Donduºeni, judeþul Edineþ, Liuba DÃNUÞÃ,
director al bibliotecii, director de proiect, Crearea minimediatecii Donduºeni.
Dotarea bibliotecii cu echipament electronic, conectarea la Internet, completarea fondului cu materiale pe diferite suporturi informaþionale
$5500
Total:

$33 153

Programul de informatizare a bibliotecilor
Scopul programului
Sprijinirea iniþiativelor bibliotecilor publice judeþene de creare a centrelor
de informare ºi documentare în sprijinul comunitãþii, introducerea serviciilor
noi bazate pe utilizarea tehnologiilor informaþionale în activitatea centrelor.
Biblioteca Publicã Judeþeanã Ungheni „D. Cantemir“, Victoria BERNIC, director al bibliotecii, director de proiect, Centrul Informaþional Agrar Ungheni.
Dotarea bibliotecii cu echipament tehnic conectat la Internet, completarea
fondului de carte cu literaturã de specialitate, asigurarea accesului la baza de
date „Juristul“, organizarea activitãþii de consultanþã pentru întreprinzãtorii
din domeniul agrar (cofinanþat de PI ISD - Budapesta 50%)
$11 500
Biblioteca Publicã Judeþeanã Thighina, Cãuºeni, Larisa ªESTACOVSCHI,
director al bibliotecii, director de proiect, Centrul de Informare ºi Documentare
„Bugeac“. Dotarea bibliotecii cu echipament tehnic conectat la Internet, completarea fondului de carte cu literaturã de specialitate, asigurarea accesului la
baza de date „Juristul“, introducerea serviciilor noi de informare ºi documentare în diferite domenii ale vieþii comunitare
$10 820
Biblioteca Publicã Judeþeanã Edineþ, Cãuºeni, Tatiana IUDCOVSCHI, director al bibliotecii, director de proiect, Centrul Regional de Informare ºi Documentare Pro-Nord Briceni. Dotarea bibliotecii cu echipament tehnic conectat la
Internet, completarea fondului de carte cu literaturã de specialitate, asigurarea accesului la baza de date „Juristul“, introducerea serviciilor noi de informare ºi documentare în diferite domenii ale vieþii comunitare
$11 112
Biblioteca Judeþeanã Chiºinãu „M. Sadoveanu“, Strãºeni, Nadejda PÃDURE, director al bibliotecii, director de proiect, Centrul de Informaþii Comunitare
Strãºeni. Dotarea bibliotecii cu echipament tehnic conectat la Internet, completarea fondului de carte cu literaturã de specialitate, asigurarea accesului la
baza de date „Juristul“, introducerea serviciilor noi de informare ºi documentare în diferite domenii ale vieþii comunitare
$9283
Total:
Cheltuieli administrative:
Total Buget Program de Sprijin al Bibliotecilor:

$42 715
$ 9198
$159 394
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Misiunea Programului „Internet“ este de a contribui la integrarea Moldovei
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, cicluri de sesiuni de formare în domeniul tehnologiilor electronice de comunicare, publicaþii în formã electronicã implementarea cãrora va contribui la dezvoltarea conþinutului informaþional al
reþelei Internet din Moldova.
Cu sprijinul financiar al Fundaþiei Soros, în anul 2001, Asociaþia DNT,
fondatã de Fundaþia Soros - Moldova în 1998, a oferit gratuit ºi cu reduceri
considerabile acces la Internet organizaþiilor mass-media, ONG-urilor din capitalã ºi regiune, ºcolilor medii ºi liceelor din toatã republica, Ministerului
Învãþãmîntului, Centrului Noilor Tehnologii Informaþionale, universitãþilor
din Chiºinãu, Academiei de ªtiinte, Parlamentului Republicii Moldova, Comisiei Superioare de Atestare, Clinicii Juridice, Centrului Republican pentru
Perfecþionarea Cadrelor din Sistemele Ministerului Justiþiei ºi a Procuraturii.
Fundaþia a alocat în acest scop $28 600. (Pentru informaþii detaliate despre
proiectele implementate de Asociaþia DNT consultaþi pagina 58 a Raportului.
Proiecte susþinute în cadrul Programului „Internet“:
Agenþia pentru Restructurarea Întreprinderilor ºi Asistenþã, Sergiu GANDEA, director de proiect, Moldavian Business Information Net. În anul 2001 a
fost creat site-ul www.mbinet.md ce oferã acces nelimitat la informaþie
analiticã veridicã privind industria Moldovei, cunoºtinþe relevante ºi oportunitãþi pentru dezvoltarea economiei. Pe site sînt plasate 14 studii sectoriale.
$18 000 (buget 2000)
Centrul Moldo - American pentru Iniþiativa Privatã, Elena CHIªLARI, director
de proiect, Micul business on-line. A fost lansat serverul „Micul business online“ http://www.smallbiz.md/ care conþine acte normative, îndrumare, recomandaþii, studii ºi analize etc., legate de lansarea ºi conducerea eficientã a unei afaceri mici.
$6098 (buget 2000)
Asociaþia de Cercetare ºi Dezvoltare din Republica Moldova, Lidia ROMANCIUC, director de proiect, Bazã de date despre cercetãtorii ºtiinþifici din
Moldova. A fost creatã baza de date despre cercetãtorii ºtiinþifici din Republica
Moldova ºi elaborat un site Internet cu aceste date: www.mrda.md
$5000 (buget 2000)
Centrul Independent de Jurnalism, Angela SÎRBU, director de proiect, Conflictul din Transnistria: resurse informaþionale. Pentru prezentarea obiectivã
ºi completã a evenimentelor reflectate de mass - media în timpul conflictului
din Transnistria în perioada 1991 - 1992 a fost lansat site-ul http://www.
iatp.md/transnistria/.
$1612(buget 2000)
Asociaþia Femeilor de Carierã Juridicã, Jana COSTACHI, director de proiect,
Elaborarea paginii Web ºi a bazei de date pentru Centrul de combatere a traficului de femei. A fost creatã pagina Web a Centrului de Combatere a Traficului
de Femei www.antitraffic.md. Aceastã paginã conþine o bazã de date a organizaþiilor existente (de stat, ONG, internaþionale) care activeazã în domeniu,
diverse materiale dedicate problemei traficului cu fiinþe umane (articole, reviste, rapoarte, buletine informative, broºuri), informaþie despre seminarele,
conferinþele, atelierele de lucru preconizate.
$1000
Centrul Noilor Tehnologii Informaþionale, Grigore VASILACHE, director de
proiect, ªcoala de varã în informaticã - 2001. ªcoala de varã în informaticã 2001 a avut loc în perioada 13 - 26 august cu copiii din instituþiile preuniversitare, premianþii concursului republican de informaticã ºi matematicã ºi cu
cîºtigãtorii concursului anunþat pentru ªVI, în total 160 elevi ºi 20 profesori.
$5530
Asociaþia obºteascã Centrul Informaþional-Educativ „Info-Terra“, Sergiu
SCATICAILOV, director de proiect, Centrul de Informare ºi Instruire Strãºeni.
În Strãºeni a fost creat un centru de informare ºi instruire care oferã popu-

laþiei acces la informaþia din Internet ºi se ocupã de organizarea cursurilor de
instruire pentru studierea computerului, reþelelor locale ºi globale, posibilitãþilor de comunicare, mijloacelor de creare a paginilor Web.
$9702
Federaþia AGROinform, Aurelia BONDARI, director de proiect, Dezvoltarea
paginii Web Agravista. Dezvoltarea structurii ºi designului nou al paginii
Web Agravista în conformitate cu cerinþele beneficiarilor; identificarea partenerilor noi care au interesul de a contribui la dezvoltarea paginii; dezvoltarea
serviciilor cu platã.
$4890
Consiliul Suprem pentru ªtiinþã ºi Dezvoltare Tehnologicã, Gheorghe
MOLDOVANU, director de proiect, Elaborarea ºi crearea WEB site-ului referitor
la sistemul inovaþional în Republica Moldova. Crearea WEB-site-ului ca parte
componentã a sistemului inovaþional ºi facilitarea schimbului de informaþii
între diferiþi agenþi antrenaþi în activitatea inovaþionalã.
$6000
Serviciul Poliþia Rutierã al Inspectoratului de Poliþie mun. Chiºinãu ºi
Centrul de Drept Necomercial, Nicolae UÞICA, director de proiect, Crearea ºi
menþinerea paginii web a Poliþiei Rutiere. Crearea paginii Web a poliþiei rutiere care va contribui la îmbunãtãþirea imaginii poliþiei rutiere în societate ºi
a relaþiilor ei cu comunitatea, ceea ce în ultimã instanþã va asigura o mai
bunã executare a funcþiilor ºi sarcinilor sale.
$8584
Asociaþia pentru Democraþie Participativã ADEPT, Igor BOÞAN, director de
proiect, Monitorizarea sistemului pluripartid în Republica Moldova. Crearea paginii Web care va cuprinde informaþii privind legislaþia, doctrinele, liderii, simbolica ºi date statistice referitor la partidele politice din Republica Moldova.
$9922
Centrul Educaþional „Pro Didactica“, Iurie MOCANU, director de proiect,
Educaþie prin Internet - disciplina ºcolarã INFORMATICA. Proiectul are ca
scop extinderea serviciilor educaþionale oferite de reþeaua Internet în Republica Moldova prin implementarea învãþãmîntului la distanþã la disciplina
ºcolarã Informatica.
$9200
Centrul de Dezvoltare Regionalã Cahul, Anatol NEBUNU, director de
proiect, Internet Portal CAHUL. Crearea unui site bine structurat cu informaþie
analiticã ce va conþine informaþie generalã despre Cahul, despre activitatea
administraþiei locale, serviciile publice care le oferã ei, despre agenþii economici ºi instituþiile de învãþãmînt din municipiul Cahul.
$9500

Concursul premii Soros pentru cele mai bune site-uri Internet din Moldova în 2001
Pentru prima datã în istoria dezvoltãrii Internetului în Moldova au fost
organizate concursurile:
– Web design-ul anului 2001;
– Web site-ul anului 2001.
Acest proiect a avut ca scop susþinerea dezvoltãrii Internetului în Moldova
prin desemnarea celor mai bune site-uri Internet create în Moldova în domeniile prioritare ale Fundaþiei Soros - Moldova: educaþie, ºtiinþã, artã, culturã,
mass - media, societate civilã, administraþie publicã, drept, sãnãtate publicã.
La concurs au participat 49 de site-uri la compartimentul „Web site-ul
anului 2001“ ºi 28 site-uri la - „Web design-ul anului 2001“.
Cîºtigãtorii concursului „WEB site-ul anului 2001“
Premii de gradul I – $1000
Asociaþia Studenþilor de ªtiinþe Politice
din Republica Moldova – MAPSS

Site „Yam“, http://www.yam.ro
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Asociaþia pentru Democraþie Participativã
Site „E-democracy“,
ADEPT
http://www.e-democracy.md
MegaDat.com
Site „Moldova Cyber Community“,
http://www.moldovacc.com
Premii de gradul II – $600
Centrul Independent de Jurnalism

Site „Moldova Azi“,
http://news.ournet.md
Asociaþia obºteascã „Tinereþe Site „ªcoala Virtualã
Cunoºtinþe - Viitor”
a Tînãrului Matematician“,
http://www.math.ournet.md
Centrul Educaþional „Pro Didactica“
Site „Pro-Education“,
http://www.proeducation.md
Centrul Independent de Jurnalism Site „Centrul Independent de Jurnalism“,
http://ijc.iatp.md
Agenþia de ºtiri BASA-press
Site „BASA-press“,
http://www.basa.md
Centrul Naþional de Informaþie
Site „PharmaPlus“,
Medicalã „MedNet”
http://www.pharmaplus.mednet.md
Asociaþia Studenþilor de ªtiinþe Politice
Site „Integrare Europeanã“,
din Republica Moldova – MAPSS
http://europa.yam.ro
Premii de gradul III – $300
Centrul Naþional de Asistenþã ºi Informare
a ONG-urilor din Moldova CONTACT
Agenþia pentru
Restructurarea Întreprinderilor ºi Asistenþã
Bursa de Valori Mobiliare
Centrul Independent de Jurnalism
Societatea Geologicã din Republica
Moldova
Agenþia de ªtiri INTERLIC
Centrul Naþional ªtiinþifico-Practic de
Medicinã Preventivã
Premii de încurajare - $150
Revista EKKLESIA
Întreprinderea Individualã
„Nicolae Tafuni”

Site-ul Centrului „CONTACT“,
http://www.contact.md
Site „Moldova Business
Information Network“,
http://www.mbinet.md
Site „Bursa de Valori Mobiliare“,
http://www.moldse.md
Site „Conflictul din Transnistria în
mass-media“,
http://www.iatp.md/transnistria
Site „Monumente Geologice“,
http://www.geo.dnt.md
Site „Agenþia de ºtiri INTERLIC“,
http://www.interlic.md
Site „Centrul Naþional ªtiinþifico-Practic de Medicinã Preventivã“,
http://www.sanepid.md
Site: „Revista de spiritualitate
ortodoxã EKKLESIA“,
http://www.geocities.com/levitki/
Site „Agenda adolescentului“,
http://www.sexologie.ournet.md

Cîºtigãtorii concursului „WEB design-ul anului 2001“
Premii de gradul II – $400
Dmitrii VOLOSIN
Vitalie CHIPERI
Premii de gradul III - $100
Asociaþia obºteascã „Tinereþe Cunoºtinþe - Viitor”
Internet Access and Training
Program/ IREX Moldova
Vitalie CHIPERI
MegaDat.com
3WebDesign SRL

Site http://www.moldovanin.com
Site „Yam“, http://www.yam.ro
Site „Biologie-Chimie On-Line“,
http://www.biochim.ournet.md
Site „IATP Moldova“,
http://www.iatp.md
Site „Centrul Independent de Jurnalism“,
http://ijc.iatp.md
Site „Moldova Agroindbank“,
http://www.maib.md
Site „×¸ðíàÿ Êàðàêàòèöà“,
http://www.ckclub.md

Premiu de încurajare – Cordless Optical Mouse
ÎÎÎ „Ìèð Êîìïüþòåðîâ”
Site „Íåîôèöèàëüíûé Òèðàñïîëü“,
http://city.tiraspol.net
Total cheltuieli:
$14 978

Burse pentru Academia Localã Cisco, Asociaþia DNT, Chiºinãu
Dinu ÞURCANU, Margarita MIRONOVA, Egor
SALOGUB, Vadim NANU

MÃRGINEANU, Violeta
$2800

Burse pentru participarea la stagii de formare profesionalã
„Network Technology Workshop 2001“, CEENet, Anton ELIÞÃ, Alexei
GUÞAGA, Diana GUBA, Eugen GOROSENCO, Veaceslav ÞENTIU, Budapesta,
Ungaria
$1478
„ISP Backbone Routing and Network Security“ Cisco Systems, Veaceslav
REVUÞCHI, San Jose, SUA
$1181
Total:
Cheltuieli administrare program:
Total cheltuieli Program „Internet“:

$2659
$9285
$123 888

Asociaþia DNT

Scopul Asociaþiei DNT este dezvoltarea tehnologiilor informaþionale noi în
Moldova, precum ºi furnizarea unor servicii calitative pentru un auditoriu
larg de utilizatori: de la personali la corporativi. Soluþiile Internet, oferite de
DNT, sînt adaptate astfel încît sã corespundã celor mai diverse cerinþe.
Avînd ca obiectiv dezvoltarea resurselor informaþionale în Moldova, pe
parcursul activitãþii sale în anul 2001, Asociaþia DNT, cu sprijinul financiar al
Fundaþiei Soros - Moldova ºi în colaborare cu diferite organizaþii, a realizat
urmãtoarele proiecte în Internet:

Moldova Azi (http://www.moldova-azi.md)
Portalul „Moldova Azi“, menit sã susþinã ºi sã dezvolte presa liberã din
þarã, este cea mai importantã ºi popularã sursã on-line de informare despre
evenimentele principale din viaþa Republicii Moldova.
Portalul prezintã rubrici cu materiale originale – comentarii ale experþilor
ºi investigaþii independente ale jurnaliºtilor. Revista nu uitã ºi de comunicarea cu cititorii sãi, organizînd pentru ei posibilitãþi de dialog cu cele mai de
vazã persoane din þarã. Pe lîngã aceasta existã o selecþie de ºtiri la zi care
reflectã viaþa politicã, economicã ºi socialã a þãrii, selectate din fluxul
agenþiilor informaþionale centrale. Arhiva „Moldova Azi“ este cea mai largã
ºi cea mai amplã sursã de ºtiri on-line despre viaþa Moldovei, începînd cu
decembrie 1998.
Portalul Informaþional „Moldova Azi“ are la baza proiectul „Moldova
News“, iniþiat pe 16 noiembrie 1998 de cãtre Asociaþia DNT în colaborare cu
Centrul Independent de Jurnalism. În anul 2001 proiectul „Moldova News“ a
fost totalmente reformulat ºi reorganizat, iar pe 20 mai apare într-o formulã
nouã de design ºi cu o denumire nouã.
Asociaþia DNT asigurã partea tehnicã a proiectului, realizînd design-ul
paginii ºi soft-uri de suport necesare pentru administrarea conþinutului.

Str. Puºkin nr. 16
MD 2012, Chiºinãu, Moldova
Tel.: 22 92 29 Fax.: 21 05 72
E-mail: pr@dnt.md
URL: http://www.dnt.md
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Pentru anul 2002 este planificat redesign-ul portalului, þinînd cont de
volumul sporit al informaþiei din momentul apariþie portalului „Moldova Azi“
într-o formulã nouã.

Teatrele Moldovei (http://teatre.art.md)
Destinatã publicului larg ºi specialiºtilor din domeniu din Republica
Moldova ºi din strãinãtate, pagina „Teatrele Moldovei“ cuprinde informaþie
despre cele mai importante instituþii de acest gen din þarã. Oricine doreºte sã
se familiarizeze cu istoria ºi actualitatea teatrelor de aici, ori sã vizioneze
spectacolele unuia din teatre, va gãsi în aceastã paginã un ghid sigur.
Fiecare din cele zece teatre este prezentat prin urmãtoarele compartimente: informaþie de ordin general, componenþa trupelor, repertoriu, distribuþii. Cei mai importanþi regizori ºi actori ai fiecarui teatru dispun de
microportrete de creaþie. Se conþine de asemenea un bogat material ilustrativ
cu fragmente din spectacole ºi portrete ale actorilor. Rubrica recenzii prezintã
opinia criticilor ºi a ziariºtilor pe marginea spectacolelor.
Pagina oferã o informaþie utilã despre spectacolele pe luna în curs, astfel
încît spectatorii sã se poatã informa despre repertoriu ºi despre apropiatele
premiere. De asemenea, sînt prezentate evenimentele stagiunii (festivaluri,
turnee, spectacole etc.).
Împreunã cu un expert teatral, Asociaþia DNT a realizat întreg proiectul,
de la definirea structurii pînã la introducerea ºi redactarea informaþiei.
Portalul teatral este asigurat cu un soft puternic de administrare a conþinutului. La moment, DNT este în cãutarea unui partener informaþional pentru
acest proiect.
$ 17 445

Muzeele Moldovei
Portalul „Muzeele Moldovei“ cuprinde informaþii despre muzeele Republicii Moldova referitoare la istoricul muzeului, colecþiile cele mai importante,
secþiile existente în muzeu, personal, activitate ºtiinþificã ºi culturalã, publicaþii º.a. Pe lîngã aceasta, portalul prezintã articole ºi imagini despre istoria
ºi dezvoltarea muzeologiei din þarã, o colecþie de date biografice despre muzeologii emeriþi din Moldova ºi o colecþie de link-uri utile.
Asociaþia DNT asigurã partea tehnicã a proiectului, fiind responsabilã de
crearea unei interfeþe comode ºi a soft-ului de management al conþinutului.
La moment proiectul este în etapa de colectare a informaþiei.
$ 3520

Moldova Business Information Network (http://www.mbinet.md)
Portal Web care oferã acces nelimitat la informaþia analiticã privind industria Moldovei, cunostinþe relevante ºi oportunitãþi pentru dezvoltare. În
cadrul fiecarei industrii, sub forma unor „cãrþi de vizitã“ standardizate, sînt
prezentate principalele întreprinderi din Moldova. Pe lînga aceasta, a fost elaborat un „tîrg virtual“, unde atît agenþii economici din Moldova, cît ºi cei din
afara þãrii sã-ºi poatã plasa ofertele ºi propunerile de cooperare ºi sã rãspundã în regim on-line la cererile/ ofertele existente.
În cadrul acestui proiect, Asociaþia DNT a asigurat soluþiile tehnologice ºi
de design ale site-ului.

Revista Sud - Est (http://www.sud-est.md)
Revista de artã, culturã ºi civilizaþie Sud - Est este o publicaþie trimestrialã de limbã românã, care apare la Chiºinau din anul 1990. Site-ul Web al
revistei este menit sã asigure conexiunea între revistã ºi cititor, indiferent de
situaþia financiarã a redacþiei. În acelaºi timp site-ul este o formã mai operativã de comunicare cu actualii ºi potenþialii autori, precum ºi cu publicaþiile
de acelaºi profil. Þinînd cont de faptul cã materialele revistei nu au capacitatea de a se învechi, versiunea electronicã a revistei nu repetã întocmai conþi-

nutul versiunii tipãrite, avînd un rol mai mult publicitar. Dar, în acelaºi timp,
site-ul completeazã revista cu multe atribute Internet specifice – de la arhivã
pînã la CV-urile autorilor ºi colaboratorilor pentru care o revistã nu întotdeauna gãseºte spaþiu.
Pe linga crearea site-ului ºi a soft-ului de suport, Asociaþia DNT pînã în
prezent administreazã pagina Sud - Est, adaugînd materiale noi ºi completînd arhiva revistei.
$ 1920

Institutul de Politici Publice (http://www.ipp.md)
Pe lîngã prezentarea misiunii ºi a colaboratorilor, pagina Institutului de
Politici Publice prezintã ºi o colecþie largã de lucrãri ºi materialele produse în
cadrul conferinþelor, seminariilor etc. Este o sursã utilã de informare despre
procesele politice ºi sociale din þarã.
Asociaþia DNT a elaborat structura, design-ul paginii ºi a implementat
soluþiile tehnologice pentru administrarea conþinutului. Pentru anul 2002
este planificatã o revizuire a structurii ºi a design-ului paginii, þinînd cont de
volumul sporit de informaþie.

Programul Cisco Networking Academy
Unul din scopurile Asociaþiei fiind dezvoltarea ºi promovarea tehnologiilor
moderne de reþele, în mai 2000 în cadrul programului educaþional al companiei
Cisco, DNT a lansat prima Academie Localã Cisco (http://www.dnt.md/
services/training/). Pentru desfãºurarea cursurilor a fost amenajat un laborator
specializat cu acces la Internet ºi dotat cu echipament Cisco pentru lecþii practice.
Cisco Networking Academy Program dezvoltat de Cisco Systems este un
program educaþional care are peste 3000 de centre în toatã lumea. Acest program este ilustrarea practicã a celor mai performante metode de instruire:
studii la distanþã (Distance Learning) ºi instruire asistatã de calculator (ELearning, 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 învãþãmânt. În anul
2000, 20 de studenþi au absolvit Academia Cisco, în 2001 – 31.
În anul 2001 Fundaþia Soros - Moldova a acordat burse la Academia Cisco
pentru 5 studenþi.

Editare de carte
Program regional de traducere ºi editare de carte
(În colaborare cu Centrul de Dezvoltare a Activitãþii Editoriale al Institutului pentru o Societate Deschisã din Budapesta)
Fundaþia acordã editurilor, în baza unui concurs deschis, sprijin financiar
pentru traducere ºi editare de carte clasicã din Occident în domeniul ºtiinþelor
sociale ºi umanistice.
Mecanismele de desfãºurare, partenerii, principiile de selectare au rãmas
aceleaºi ca ºi în anii trecuþi, dar unele perfecþionãri au fost necesare. Printre
acestea: o politicã mai activã a Fundaþiei în ceea ce priveºte relaþiile directe
ale editorilor locali cu deþinãtorii de copyright de peste hotare, colaborarea
editurilor pentru dezvoltarea institutului de traducãtori profesioniºti.
La ediþia din anul 2001 a concursului au participat 7 edituri cu 25 titluri de
cãrþi dintre care au fost aprobate spre traducere ºi editare urmãtoarele ºapte:
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Editura „Arc“, Iurie BÎRSA, director. Peter Baily & David Farmer, Purchasing Principles and Management, 2000 exemplare
$6600
Editura „Cartier“, Gheorghe IERIZANU, director. R. Remond, Religion et
société en Europe, 3000 exemplare
$7000
Editura „Epigraf“, Oleg BUJOR, director. Smith, Antony D., Nationalism
and Modernism: Critical Survey of Recent Theories, 1000 exemplare
$3450
Editura „Museum“, Iurie COLESNIC, director. David Dutton, The Politics of
Diplomacy, 1000 exemplare
$3450
Editura „Prut Internaþional“, Oleg BODRUG, director. Pavlowitch, Stevan,
History of the Balkans, 2000 exemplare
$4200
Editura „ªtiinþa“, Gheorghe PRINI, director. G. Leclerc, La mondialisation
culturelle. Les civilisations à l’épreuve, 1000 exemplare
$5300
Din cauza nereuºitei în rezolvarea problemelor legate de obþinerea dreptului de autor, editurile „Museum“ ºi „Tehnica-Info“ au renunþat la proiectele de traducere ºi editare a trei cãrþi aprobate în anul 1998, în sumã totalã
de $18 122.
În limitele aceleiaºi sume din bugetul Programului de traduceri din anul
1998 s-a decis traducerea ºi editarea urmãtoarelor trei titluri de carte:
Editura „Cartier“, Gheorghe IERIZANU, director. M. Winock, Le voix de la
liberté, 3000 exemplare
$10,800
Editura „Cartier“, Gheorghe IERIZANU, director. A. Guerreau, L’Avenir
d’un passé incertain, 3000 exemplare
$5322
Editura „ªtiinþa“, Gheorghe PRINI, director. North, Douglass C., Institutions,
Institutional Change and Economic Performance, 1000 exemplare
$2000
Cheltuieli operaþionale: pentru expertize ale mostrelor de traducere, a traducerilor integrale ºi cheltuieli poºtale.
$1,350
În anul 2001 au vãzut lumina tiparului 5 titluri de cãrþi, finanþate în anii
precedenþi, ºi anume:
Autor/ titlu de carte
Eric R.Wolf, Europa ºi popoarele fãrã istorie
(Europe and People without History)
Skinner QUENTIN, Machiavelli
Michael WINOCK,
Secolul intelectualilor (Le siècle des intellectuels)
Michel Beaud, Istoria capitalismului (1500-2000).
(Histoire du capitalisme (1500-2000)
Michel Ferber, Dicþionarul simbolurilor literare
(A Dictionary of Literary Symbols)

Editura
„Arc“
„Arc“
„Cartier“
„Cartier“
„Cartier“

ºi s-au semnat contracte de traducere ºi editare a 16 titluri de cãrþi aprobate
în 1998-2001:
Autor/ titlu de carte
M. Finley, The Use and the Abuse of History
Charles Epping Randz, A Beginner’s Guide to the Economy
Mark S. Frankel, Jane Cave,
Evaluating Science and Scientists
Eric Hobsbawm, The Age of Revolution. 1789-1848

Editura
„Arc“
„Arc“
„Tehnica-Info“
„Cartier“

Eric Hobsbawm, The Age of Capital. 1848-1875
Eric Hobsbawm, The Age of Empire. 1875-1914
G.A. Cole, Management. Theory and Practice
Peter Collin, Dictionary of Marketing
Richard Stutely, The Definitive Business Plan
Charles King, The Moldovans.
Romania, Russia and Politics of Culture
Richard Lynch, Corporate Strategy
Patrick Dunleavy & Brendan O’Leary,
Theories of the State: The Politics of Liberal Democracy
Thuderoz Christian, Negociations.
Essai de sociologie du lien social
Claude Dubar, La crise des identités
Jean-Marie Schaeffer, Adieu à l’esthétique
Gerard Leclerc, La mondialisation culturelle.
Les civilisations à l’épreuve
Total Programul de traduceri 2001:

„Cartier“
„Cartier“
„ªtiinþa“
„ªtiinþa“
„Arc“
„Arc“
„Arc“
„Epigraf“
„ªtiinþa“
„ªtiinþa“
„ªtiinþa“
„ªtiinþa“
$31 350

Programul de dezvoltare profesionalã a editorilor
Tîrgul Internaþional de Carte, 8-16 octombrie, Oleg BODRUG, directorul
Editurii „Prut Internaþional“, Gheorghe IERIZANU, directorul Editurii „Cartier“, Alexandru MARIN, directorul Editurii „Tehnica Info“, Iurie BÎRSA, directorul Editurii „Arc“, Gheorghe PRINI, directorul Editurii „ªtiinþa“, Iurie
COLESNIC, directorul Editurii „Museum“, Frankfurt, Germania
$3250

Programul de împrumuturi pentru edituri
(În colaborare cu Soros Economic Development Fund ºi Publishing Loans
Fund Program)
Programul a fost lansat în scopul trecerii treptate de la sprijinirea editurilor prin granturi la antrenarea lor în mecanismele creditãrii bancare ºi se
desfãºoarã în colaborare cu Banca Comercialã pe Acþiuni „Victoriabank“. Banca examineazã planul de afaceri al editurii ºi ia decizia cu privire la acordarea
creditului, iar Fundaþia garanteazã prin depozite bancare o parte din suma
împrumutatã de editurã. Din momentul lansãrii programului s-a urmãrit
micºorarea treptatã a pãrþii garantate de Fundaþie, pentru a se putea garanta
cu aceiaºi bani credite mai mari.
Cu începere din 1999, la program au participat în mod constant editurile
„Cartier“, „ªtiinþa“, „Prut Internaþional“. Toate creditele luate au fost restituite în conformitate cu contractele dintre Bancã ºi Editurã.
Mãrimea fondului de garanþie acordat de Fundaþie în 2001 a fost de $60 000.
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Centrul CONTACT

Competiþie deschisã pentru finanþarea proiectelor ONG
Misiunea programului este de a susþine tranziþia Moldovei spre o societate
deschisã ºi democraticã prin instituþionalizarea normelor esenþiale ale societãþii
civile – drepturile individuale, libera asociaþie, delimitarea sferelor publicã si
privatã, legalitatea, libertatea de opinie, iniþiativa, precum ºi susþinerea creãrii
mecanismelor de influenþã ºi control al societãþii asupra statului ºi instituþiilor
sale.
Au fost finanþate proiecte ºi programe care rãspund unor nevoi acute ale
comunitãþii, au un caracter novator, pot prezenta modele, contribuie la promovarea activitãþii ONG ºi implicã cetãþenii în rezolvarea lor.
Granturi acordate:
Asociaþia Presei Electronice din RM, Victor OSIPOV, director de proiect,
Seminarul „Mass-media în alegerile parlamentare 2001: reglementãri, deontologie, angajare politicã“. S-a realizat o dezbatere premergãtoare campaniei
electorale între liderii de opinie, liderii politici, factorii sociali ºi experþii independenþi asupra optimizãrii comportamentului mass - media în alegeri. Au
participat 80 de persoane (cofinanþare: IFES – Moldova, Secretariatul pentru
Culturã ºi Mass-media al Ambasadei SUA).
$500
Asociaþia obºteascã „Demo - Lex“, Victor ZAHARIA, director de proiect,
„Democraþia prin legea electoralã“. Rezultate obþinute: 4 emisiuni radiofonice
de promovare a culturii juridice electorale.
$500
Consiliul Judeþean pentru Tineret, Bãlþi, Vasile GARBUZ, director de proiect,
„Democraþia se construieºte prin vot“. S-a înregistrat un nivel mai înalt de participare a tinerilor la alegeri în oraºul Bãlþi (+32 %) (cofinanþare: resurse proprii).
$1625
Centrul CONTACT, Aliona NICULIÞÃ, director de proiect, Al III-lea Forum ºi
ediþia a II-a a Tîrgului ONG-urilor. Tematica Forumului a vizat subiecte de actualitate pentru sectorul nonprofit: cadrul juridic, imaginea ONG-urilor în societate,
reducerea sãrãciei, fenomenul corupþiei. Temele Forumului au fost discutate de
cãtre reprezentanþi a peste 120 organizaþii neguvernamentale ºi guvernamentale
din Moldova ºi din strãinãtate. Al III-lea Forum ºi ediþia II-a a Tîrgului ONG-urilor
au fost precedate de 4 forumuri regionale (Cahul, Comrat, Bãlþi, Soroca). A fost
creat Consiliul ONG (cofinanþare: Banca Mondialã, Guvernul RM, USAID, APL).
$15 000
Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, ªtefan URÎTU, director de proiect, „O sãptãmînã împotriva torturii“. A avut loc
masa rotundã „Împreunã împotriva torturii“ în cadrul zilei internaþionale a
Organizaþiilor Unite pentru susþinerea victimelor torturii. A fost organizat, de
asemenea, ºi un ciclu de emisiuni radio ºi tv în cadrul cãrora au fost examinate cazuri concrete de aplicare a torturii, cît ºi aspecte legale ºi practice de
prevenire ºi eradicare a ei.
$450
Centrul de Informaþii GenderDoc, Aleksei MARCIKOV, director de proiect,
„Aspecte informaþionale ale homosexualitãþii“. În curs de realizare. Se preconizeazã editarea a 6 numere a revistei Zerkalo (cofinanþare: Ambasada Regatului
Olandez, Secretariatul pentru Culturã ºi Mass-media al Ambasadei SUA).
$2000
Centrul de Educare Socialã „Armonie“, Tiraspol, Tudor GRANOVSCHI,
director de proiect, Curs de educare socialã a tineretului. Mai mult de 10 seminarii ºi conferinþe în domeniul soluþionãrii conflictelor ºi dezvoltãrii toleranþei interetnice (cofinanþare: resurse proprii).
$2000
Asociaþia Apãrãrii Drepturilor Omului din Bãlþi, Vlad GHIÞU, director de
proiect, „Promovarea drepturilor consumatorilor în judeþul Bãlþi“. În curs de
realizare. Se preconizeazã informarea populaþiei din jud. Bãlþi în domeniul pro-
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movãrii drepturilor consumatorilor prin: emisiuni radio, tv, anunþuri în presã,
conferinþã de presã, 2 mese rotunde, formarea unei biblioteci ºi a unei bazei de
date legislative.
$1000
Asociaþia Studenþilor Romi din RM, Nicolae RÃDIÞA, director de proiect,
Masã rotundã: „Romii ºi autoritãþile publice – metode comune de îmbunãtãþire a
situaþiei romilor în Republica Moldova“. A fost creat un cadru de comunicare
între liderii romi ºi structurile statale. Au fost implicaþi 30 de participanþi.
$1200
Colegiul Invizibil Moldova, Eleonora DUPUY, director de proiect, ªcoala de
varã internaþionalã „Comunicare politicã în societatea în tranziþie“. Au participat 50 de studenþi, tineri lectori ºi reprezentanþi ai ONG-urilor din RM ºi 17
profesori ºi experþi din RM ºi România. A fost editatã culegerea: Moldova în
schimbare. Realitãþi ºi tendinþe în viziunea tinerilor cercetãtori.
$5000
Asociaþia Naþionalã pentru Dezvoltare Ruralã „Oikos“, Liuba VALCOV,
director de proiect, „Dezvoltarea iniþiativelor comunitare de reformare a satului prin reducerea sãrãciei ºi democratizare“. În curs de realizare. Se preconizeazã organizarea a 2 seminarii informative, seminarii instructive, 2
mese rotunde, conferinþã, acþiuni publice (cofinanþare: Banca Mondialã).
$4000
Centrul de Informare ºi Documentare privind Drepturile Copilului, Nicolae
BEªLIU, director de proiect, „Drepturile omului încep cu drepturile copilului“.
Tabãra de varã pentru voluntari ºi adolescenþi, seminarii cu inspectori pentru
protecþia drepturilor copilului, seminarii pentru copii ºi tineri, editarea Convenþiei
ONU cu privire la drepturile copilului (cofinanþare: UNICEF, Rada Barnen,
Ambasada Olandei, Ambasada SUA, Centrul pentru Drepturile Omului din RM).
$2300
Asociaþia Bolnavilor de Miopatie din Republica Moldova, Vitalie TONU,
director de proiect, „Viaþa Independentã“. În curs de realizare. Suport pentru
activitãþile Centrului „Viaþa Independentã“ – Centrul Informaþional-consultativ pentru persoanele cu handicap din RM.
$2000
Uniunea Jurnaliºtilor din Moldova, Valeriu SAHARNEANU, director de
proiect, „Mass-media în RM în anul 2000. Constatãri. Evaluãri. Tendinþe“. A
fost elaborat un raport privind starea, locul ºi gradul de impact al mass-media
în societatea moldoveneascã (cofinanþare: Secretariatul pentru Culturã ºi
Mass-media al Ambasadei SUA).
$2500
Societatea de Topologie: Sisteme Subtile ºi Aplicarea lor, Petre OSMOTESCU, director de proiect, Editarea revistei ºtiinþifice periodice Scripta Scentarum Mathematicarum. Editarea unui numãr al revistei.
$1800
Leonid CEREPOVSCHI, director de proiect, Editarea ºi publicarea cãrþii
Culegere de cîntece ºi dansuri rome (þigãneºti). Editarea ºi publicarea a 500 ex.
$1135
ONG „Lariola“, Bãlþi, Olga ªEGOLEOVA, director de proiect, Copiii – mesagerii pãcii. În cadrul proiectului 25 copii au fost implicaþi în activitãþi care
vizeazã drepturile copiilor în Republica Moldova.
$287
Societatea „Limba noastrã cea românã“, Val BUTNARU, director de proiect,
Tabãra de varã „Liceul Viitorul“, concurs pentru copiii dotaþi organizat de „Jurnal de Chiºinãu“. Suport pentru organizarea concursului (cofinanþare: Î.S.
„MoldATSA“, UNICEF, DETS).
$555
Centrul Tineretului „Spectru“, satul Ursoaia, jud. Tighina, Lidia JUBEA,
director de proiect, „Forul prieteniei“. A avut loc un schimb de experienþã de

colaborare la nivel de comunitate între satele care poartã acelaºi nume din
Moldova ºi România. Au participat ONG-uri, APL, agenþi economici (cofinanþare: Direcþia Judeþeanã Tineret ºi Sport Tighina, Primãria Ursoaia).
$580
Asociaþia pentru Persoane Handicapate Mental „Humanitas“, Sergiu RACU,
director de proiect, Organizarea seminarului de instruire pentru pãrinþi în cadrul
proiectului „Societate pentru toþi“. Seminarul a avut atît un caracter teoretic (prin
metoda prelegerii-dezbaterii), practic ºi aplicativ (grupe/ ateliere de discuþii), cît ºi
integrativ (grupe cooperante de lucru). Au fost implicate 82 de persoane.
$300
Asociaþia obºteascã „Sãnãtate pentru tineri“, Tatiana BACIU, director de
proiect, Ciclu de sesiuni de formare pe tema „Dezvoltarea toleranþei etnice la adolescenþi“. Au fost instruiþi 96 de adolescenþi, reprezentanþi ai diferitelor etnii din
diferite regiuni ale RM (Sîngerei, Comrat, Rîbniþa) în spiritul toleranþei etnice.
$2000
Asociaþia Naþionalã a Tinerilor Manageri din RM, Natalia TITICA, director de
proiect, „Centrul de plasament“. A fost creat centrul de plasament, care va facilita stabilirea contactelor cu agenþii economici ºi angajarea tinerilor specialiºti.
$1000
Comisia Naþionalã a RM pentru UNESCO, Constantin RUSNAC, director de
proiect, Seminar „Educaþie pentru toþi“. A fost creat Forumul naþional „Educaþie pentru toþi“ ºi elaborat un plan de activitãþi concrete de lungã duratã
(cofinanþare: UNICEF, Banca Mondialã, Univers-Moldova, UNDP).
$1000
Organizaþia Naþionalã a Scouþilor din Moldova, Valentina URSU, director
de proiect, Curs pedagogic de bazã pentru lideri scout. Au fost pregãtiþi 30 de
noi lideri scout, au fost completate materialele pentru definitivarea Manualului liderului scout ºi editarea lui.
$2000
Uniunea Scriitorilor din Moldova, Serafim SAKA, director de proiect, În
contra uitãrii noastre. În curs de realizare. Vor avea loc 12 întîlniri ale unui
grup de scriitori ºi populaþia din comunitãþi rurale.
$4200
CNG – Moldova (Chemarea Noii Generaþii), Vera ÞURCAN, director de
proiect, Postul de radio „Vocea adolescentului“. În curs de realizare. Se preconizeazã crearea unui post de radio în Liceul „Vasile Alecsandri“.
$500
ACCEP – Asociaþia pentru Cultura Civicã ºi Politicã în Moldova, Radu
GORINCIOI, director de proiect, Seminar „Tinerii ºi liderismul democratic în societãþile în tranziþie“. Au fost implicaþi 20 de participanþi (cofinanþare: Departamentul Tineret ºi Sport al RM).
$486
Societatea Pediatrilor din RM, Marcu RUDI, director de proiect, Conferinþa
I republicanã cu participarea internaþionalã în domeniul cardiologic ºi reumatologiei pediatrice. Au fost editate materiale conferinþei (cofinanþare: USMF
„N. Testemiþanu“, Ministerul Sãnãtãþii al RM).
$720
Centrul de Educare Socialã „Armonie“, Tiraspol, Tudor GRANOVSCHI, director de proiect, „Telefonul Încrederii“. În curs de realizare. Va fi acordatã
asistenþã tinerilor în situaþii de crizã.
$4990
Asociaþia Social - Culturalã „Bucovina“, Arcadie SUCEVEANU, director de
proiect, Organizarea Simpozionului cultural „Vasile Leviþchi ºi destinul Bucovinei“. Au fost organizate acþiuni de comemorare a poetului Vasile Leviþchi ºi
a fost editat ºi lansat volumul de publicisticã a poetului (cofinanþare: Uniunea Scriitorilor).
$1250
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Asociaþia NOI, Iulian FILIP, director de proiect, Editarea revistei 2 ore plus
3 iezi. A fost editat numãrul special de Crãciun al revistei 2 ore plus 3 iezi
(5000 ex.) ºi a fost repartizat orfelinatelor ºi caselor de copii.
$2500
Centrul Naþional de Informare ºi Consultaþii în Problemele Familiei, Olga
GAGAUZ, director de proiect, „Particularitãþile ºi tendinþele proceselor demografice în RM“. Organizarea conferinþei ºi editarea materialelor cu recomandãri pentru ameliorarea situaþiei demografice existente.
$1200
Centrul CONTACT, Aliona NICULIÞÃ, director de proiect, Studiu asupra Dezvoltãrii Organizaþiilor Neguvernamentale din Republica Moldova. În curs de
realizare. Elaborarea ºi publicarea studiului ºi Catalogului ONG-urilor din RM.
$9572
Asociaþia obºteascã „Sãnãtate pentru tineri“, Irina CAUNENCO, director de
proiect, „Dezvoltarea toleranþei – baza dialogului intercultural al tineretului din
Moldova“. În curs de realizare. Se preconizeazã organizarea ciclurilor de sesiuni
de formare, seminariilor, meselor rotunde cu participarea copiilor, pãrinþilor ºi
profesorilor. Toate se vor desfãºura în localitãþile Tiraspol, Comrat ºi Valea Perjei.
$4800
Asociaþia pentru Persoane cu Handicap Mental „Humanitas“, Aurelia RACU, director de proiect, Editarea broºurii Vocea pãrinþilor, nr. 4. A fost editatã
broºura Vocea pãrinþilor, nr. 4 (400 ex.)
$1000
Asociaþia „FacilitAS“, Lorina PÎSLARU, director de proiect, Conferinþa Internaþionalã ºtiinþifico-practicã „Politica socialã ºi problemele ameliorãrii calitãþii
vieþii“. Au fost analizate ºi determinate prioritãþile politicilor sociale. Au participat 30 de persoane.
$700
Organizaþia obºteascã de Tineret „Vremea Jit’“, Maxim BERLEAN, director
de proiect, Lunarul Tineretul împotriva SIDA. În curs de realizare. Se preconizeazã lansarea ºi desfãºurarea lunarului Tineretul împotriva SIDA, difuzarea informaþiei despre BST/SIDA, realizarea activitãþilor pentru tineret.
$5000
Liga pentru Apãrarea Drepturilor Omului din Moldova, Paul STRUTZESCU,
director de proiect, Program de instruire a tinerilor în domeniul promovãrii ºi
apãrãrii drepturilor omului. În curs de realizare. Se preconizeazã instruirea tinerilor în domeniul promovãrii drepturilor omului, preponderent la capitolele protecþia juridicã ºi economicã a tinerilor (cofinanþare: EYF, DTS, resurse proprii).
$2640
Centrul Media de Comunicare pentru Democraþie, Criuleni, Elena MOTRICALÃ, director de proiect, „Promovarea imaginii ONG-urilor în jud. Chiºinãu“.
În curs de realizare. Se preconizeazã realizarea activitãþilor de informare a
populaþiei despre activitatea ONG-urilor din judeþul Chiºinãu. Inaugurarea
paginii tematice „ONG-ul – ºansa ta“ în presa localã.
$2086
„Tinerii pentru dreptul la viaþã“, Lilia RÃILEANU, director de proiect, „Telefonul încrederii“, pentru perioada 11 iunie - 11 octombrie 2001. Ajutor pentru încadrarea în societate a tinerilor/ adolescenþilor în situaþii de crizã.
$375
Revista de culturã ºi creaþie a generaþiei preuniversitare Clipa Sideralã,
Eugenia BULAT, director de proiect, Concursul naþional de creaþie literarã
„Iulia Hasdeu“, ediþia a III-a. Organizarea Concursului naþional de creaþie literarã „Iulia Hasdeu“, ediþia a III-a.
$420
Centrul de Informare ºi Documentare privind Drepturile Copiilor din
Moldova, Nicolae BEªLIU, director de proiect, „De la excludere spre integrare,
recuperarea activã ºi integrarea socialã a copiilor ºi tinerilor cu dizabilitãþi“.
Seminarii pentru pãrinþi, copii, asistenþi sociali, medici.
$4500

Asociaþia pentru Democraþie Participativã ADEPT, Ina GUTIUM, director de
proiect, „Vocea civicã – organ de presã al societãþii civile din Moldova“. În
curs de realizare. Se preconizeazã publicarea a 6 numere ale revistei periodice
de culturã ºi educaþie civicã. Revista va avea un consiliu creat din membrii
Consiliului Naþional al ONG-urilor.
$6000
Organizaþia Obºteascã „Centrul de Plasament «Mihaela», Criuleni, Natalia
DRAGOMAN, director de proiect, Centrul de plasament de zi tip familial
„Mihaela“. În curs de realizare. Se preconizeazã crearea Centrului de Plasament
de Zi Tip Familial pentru Copii „Mihaela“ (cofinanþare: Primãria Criuleni).
$5200
Granturi pentru cãlãtorii:
„Organizarea ºi desfãºurarea cursurilor de cicluri de sesiuni de formare
ale fermierilor din Moldova în Olanda“, 25 participanþi, Federaþia Naþionalã a
fermierilor din Moldova.
$2500
Participarea la Conferinþa „European Integration: Getting Involved in EU
Policy Towards Collaborative Action in Sharing Information at European Level“, Aliona NICULIÞÃ, Centrul „CONTACT“; Bruxelles, Belgia.
$477
Participarea la Conferinþa „Libertatea cuvîntului“, Grigorie VOLOVOI, ziarul Novoe vremea, Tiraspol; Viena, Austria.
$686
Participarea la Conferinþa Internaþionalã „Consecinþele medicale ale catastrofei de la Cernobîl: totalurile cercetãrilor de 15 ani“, 6 persoane, Societatea
„Cernobîl“, Kiev, Ucraina.
$976
Vizitã de studiu „Organizaþiile obºteºti neguvernamentale, asocierea lor
prin parteneriat cu organele puterii de stat, protecþia socialã a militarilor“, 4
persoane, Asociaþia Veteranilor ºi Ostaºilor în Rezervã a Forþelor Armate din
Moldova; Bucureºti, România.
$160
Efectuarea unui schimb de experienþã în vederea resocializãrii veteranilor
Forþelor Armate, Simion PRUTIANOV, Vladimir CVITCO, Asociaþia Veteranilor ºi
Ostaºilor din Rezervã a Forþelor Armate din Republica Moldova; Odesa, Ucraina.
$150
Participarea la Tabãra de recuperare activã ºi reintegrare socialã a persoanelor cu dizabilitãþi, Lilia CÃINÃREANU, Organizaþia Obºteascã „ProTineret M“; Comorova, România.
$55
Participarea la Festivalul internaþional de tineret „Panama 2001“, Mariana ÞURCANU, CNG – Moldova; Panama, Panama
$1500
Participarea la „Întrunirea Presei Francofone“, Cristina GROSSU-CHIRIAC;
Beirut, Liban.
$433
Participarea la Conferinþa internaþionalã de liderism, Angela AMOAªEI,
SIEDO – Moldova; Praga, Cehia.
$775
Participarea la conferinþa „Perspectivele politicilor în domeniul massmedia în Europa de Sud-Est“, Angela Sîrbu, Centrul Independent de Jurnalism
Liubjana, Slovenia.
$705

Programul „Dezvoltare comunitarã“
Programul „Dezvoltare comunitarã“ (DC) este o continuare a Programului
„Dezvoltare ruralã“, lansat de Centrul CONTACT în anul 1998 ºi susþinut
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financiar de Programul TACIS pentru Democraþie ºi Fundaþia SOROS - Moldova. Scopul programului „Dezvoltare ruralã“ era de a acorda asistenþã logisticã ONG-urilor ºi grupurilor de iniþiativã din mediul rural. Programul
„Dezvoltare comunitarã“, care a demarat în anul 2000 susþine iniþiativele din
comunitãþile rurale cu suport financiar oferit de Fundaþia SOROS - Moldova ºi
este o componentã a programelor „Societate civilã“, „Femei“ ºi „Administraþie
publicã localã“.
Misiunea Programului „DC“ este sprijinirea iniþiativelor grupurilor ºi liderilor din comunitãþi ce stimuleazã participarea ºi implicarea populaþiei din
comunitãþile rurale la edificarea societãþii civile.
Obiective:
– promovarea democraþiei prin consolidarea comunitãþilor;
– fortificarea instituþiilor ºi organizaþiilor din comunitãþile rurale;
– instruirea reprezentanþilor comunitãþilor în cadrul unui ciclu de cicluri
de sesiuni de formare la nivel regional;
– organizarea unui proces transparent ºi imparþial de luare a deciziilor în
cadrul comisiilor de experþi;
– încurajarea parteneriatului între comunitate, administraþia publicã localã, instituþii ºi organizaþii;
– susþinerea activitãþilor care presupun egalitatea ºanselor pentru toþi
membrii comunitãþii;
– implicarea tuturor grupurilor ºi pãturilor sociale în soluþionarea problemelor comunitãþii.
În cadrul programului a fost anunþat un concurs de granturi mici pentru
proiecte iniþiate de organizaþii neguvernamentale, grupuri de iniþiativã, administraþia publicã localã, alte instituþii din comunitãþile rurale (grãdiniþe, ºcoli,
spitale etc.), precum ºi proiecte de colaborare între ele. Proiectele trebuie sã fie
sprijinite de comunitate în proporþie de minim 10% (în naturã sau bani) din
costul total. Suma maximã a granturilor acordate poate fi echivalentul în lei
moldoveneºti a 1000 de dolari SUA.
Republica a fost împãrþitã convenþional în trei zone, fiecare fiind atribuitã
unuia din cele cinci centre CONTACT. Astfel, fiecare centru regional oferã asistenþã de informare, instruire, consultanþã ºi asistenþã tehnicã potenþialilor
participanþi la concursul de granturi ºi beneficiarilor în cadrul Programului
„Dezvoltare comunitarã“.
Programul „Dezvoltare comunitarã“ are douã componente de bazã: granturi ºi asistenþã ºi consultanþã.
Granturi acordate:
Grup de iniþiativã, s. Ulmu, jud. Chiºinãu Elena MUNTEANU, Croºetarea tradiþie continuã. Au fost învãþate sã þese, sã brodeze ºi sã croºeteze 20 de
eleve. A fost înfiinþat un cerc de croºetare (cofinanþare: $96,4 surse APL).
$494,71
ONG „Centrul de Extensiune PRIEL - AGRO”, s. Egoreni, jud. Soroca, Emilian PRISÃCARU, Tehnologii moderne de creºtere a animalelor. Cu contribuþia
comunitãþii au fost amenajate ºi reparate sediul organizaþiei ºi un centru de
însãmînþare pentru care a fost procurat ºi echipamentul necesar. Au fost efectuate 3 seminarii practice, de care au beneficiat 60 de fermieri (cofinanþare:
$1371,3 surse ONG).
$991,51
Grup de iniþiativã, s. Andruºul de Sus, jud. Cahul, Andrei MIRON, Arta
prelucrãrii artistice a lemnului. A fost înfiinþat un atelier de prelucrare a lemnului în care vor studia meºteºugul 10 tineri. A fost organizatã o expoziþie cu
vînzare a obiectelor confecþionate (cofinanþare: $139,9 surse APL).
$876,66
Grup de iniþiativã, Dubãsari, Ekaterina KORNEVA, Äåòè-äåòÿì. Au fost
confecþionate decoruri, pãpuºi ºi costume pentru spectacole. Au fost organizate o serie de programe artistice pentru 420 de copii. S-a realizat o acþiune
de binefacere pentru internatul din localitate unde se aflã 120 de copii (cofinanþare: $50 Palatul de Creaþie al Copiilor).
$425

Grup de iniþiativã, s. Roºu, jud. Cahul, Petru MITITELU, Educaþie pentru
sãnãtate. A fost amenajat un centru de educaþie ºi a fost procurat inventarul
necesar. S-au efectuat 6 seminarii ºi 3 serate tematice despre dauna alcoolului ºi drogurilor, despre pericolul SIDA, au participat 235 de elevi ºi tineri
(cofinanþare: $116,6 surse APL).
$489,8
ONG „Centrul de Extensiune Miracolul Moldovei“, or. Donduºeni, jud. Edineþ, Alexandru TROTIUC, Parcul Þaul – la 100 de ani. A avut loc o adunare a
locuitorilor satului Þaul ºi a fost creat un consiliu consultativ care urmeazã
sã coordoneze activitãþile de salvare a parcului. Problema a fost mediatizatã
prin intermediul unor pliante, panouri, foi volante ºi al unei pagini WEB. A
fost reparatã fîntîna din parc ºi restabilitã pepiniera. A avut loc o masã
rotundã cu participarea echipei de implementare ºi APL ºi judeþene în problema salvãrii parcului (cofinanþare: $524 surse ONG).
$711,3
Grup de iniþiativã, com. Hruºova, jud. Chiºinãu, Valentina COROTEEV,
Ciclu de sesiuni de instruire pentru tinerii lideri. Au fost organizate un ºir de
concursuri ºi seminarii de instruire pentru tineri (cofinanþare: $83,2 Surse
ONG).
$978,28
Grup de iniþiativã, s. Susleni, jud. Orhei, Ecaterina MIHALACHE, Mîini
dibace. A fost creat cercul „Mîini dibace“ care a oferit lecþii teoretice ºi practice
de þesut covoare. A fost organizatã o expoziþie de covoare la primãrie (cofinanþare: $100 surse APL).
$793,62
Grup de iniþiativã, s. Vasilievca, jud. Chiºinãu, Iurii BOLGARI, Modernizarea aspectului satului Vasilievca. Au fost realizate activitãþi de amenajare.
(cofinanþare: $100 surse APL).
$900
ONG „Asociaþia de Dezvoltare Durabilã“ Mileniul III, s. Chiºcãreni, jud.
Bãlþi, Gheorghe MEREUÞÃ, Tinerii schimbã lumea. S-au organizat un ºir de
seminarii la care tinerii au fost informaþi despre dauna alcoolului, tutunului,
drogurilor ºi despre pericolul SIDA prin intermediul jocurilor instructiv-educative. S-au organizat o victorinã ºi o masã rotundã despre drepturile copilului
ºi problemele de comportament juvenil în societate. La activitãþile proiectului
au participat circa 250 de elevi (cofinanþare: $415, din care $200 surse ONG,
$125 - APL, $90 - Centrul CCA din sat).
$583
Grup de iniþiativã, s. Cliºova Nouã, jud. Orhei, Ecaterina POPESCU, Arta
þesutului covorului tradiþional. A fost înfiinþat un atelier de þesut unde 25 de
tineri ºi tinere au deprins acest meºteºug. A fost organizatã o expoziþie cu
lucrãrile atelierului ºi o masã rotundã de evaluare. La iniþiativa autorului
proiectului acesta a continuat cu susþinerea financiarã a Uniunii Meºterilor
Populari ºi Oficiului Forþei de Muncã (cofinanþare: $116,6 surse proprii grup
de iniþiativã).
$876,42
Grup de iniþiativã, com. Hîjdieni, jud. Bãlþi, Gheorghe CUCOª, Dezvoltarea
artei olãritului. Au fost procurate materialele ºi utilajul necesar ºi amenajat
atelierul de olãrit. S-a construit un cuptor de ars obiectele din lut. De proiect
au beneficiat 36 de elevi care au fost instruiþi de un meºter popular (cofinanþare: $116,6 ºcoala medie din sat).
$667,44
ONG „Generaþia mea“, s. Grãtieºti, mun. Chiºinãu, Maria BOICO, Editarea
buletinului informativ. A fost creatã echipa redacþionalã ºi editat buletinul
Cugetul (cofinanþare: $93,3 surse ONG).
$839,65
ONG „Vatra satului“, com. Zberoaia, jud. Ungheni, Nadejda COLODROÞ-
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CHI, Îngrijirea ºi amenajarea iazului Rangu. A avut loc adunarea cetãþenilor
unde s-a elaborat un plan de acþiune. A fost organizat un seminar de educaþie
ecologicã. A fost reparat digul iazului ºi lichidatã gunoiºtea neautorizatã.
Este de menþionat implicarea ca voluntari a majoritãþii cetãþenilor (cofinanþare: $660 surse ÎI „Boris Axenti“).
$1000
Primãria comunei Bãlãneºti, jud. Ungheni, Grigore PÎRÞAC, Viciile sociale
ale tinerilor precum consumul de alcool, fumatul. A fost reparatã sala sportivã
a gimnaziului. Au fost desfãºurate 3 seminarii pentru promovarea modului
de viaþã sãnãtos (cofinanþare: $1321,7, din care $1088 surse APL, $233,7
surse comunitare).
$1010
ONG „Speranþa“, s. Cãrpineni, jud. Lãpuºna, Liuba BALAN, Amenajarea
unei biblioteci în ºcoalã. Proiectul prevede amenajarea unei biblioteci ºi completarea fondurilor acesteia cu literaturã. Se vor mai organiza cicluri de lecþii,
matinee, serate literare ºi o masã rotundã de evaluare (cofinanþare: $100 surse ONG).
$900
ONG, „Raza soarelui“, com. Ciorescu, mun. Chiºinãu, Vasile CIOARIC, Cu
cetãþenii - pentru cetãþeni. Va fi înfãptuit un sondaj de opinii ce urmeazã sã
determine gradul de transparenþã al procesului decizional din comunã. Vor fi
organizate 4 seminarii ºi 2 workshop-uri cu consilierii, funcþionarii publici ºi
cetãþenii. La sfîrºitul proiectului se va desfãºura o ºedinþã a consiliului comunal
(cofinanþare: $413,37, din care $147,47 surse ONG, $265,9 surse APL).
$975,88
ONG „Fundaþia Sfîntul Ioan Teologul“, s. Peresecina, jud. Orhei, Vasile GARBUZ, Integrarea copiilor orfani ºi din familiile social-vulnerabile din s. Peresecina
în viaþa social-economicã a comunitãþii. Vor fi înfiinþate 6 ateliere meºteºugãreºti
unde vor fi instruiþi 8 copii orfani ºi 24 de copii din familiile nevoiaºe. Paralel se
va efectua ºi reabilitarea sociopsihologicã a acestor copii (cofinanþare: $3693,29,
din care $993,29 Uzina de reparaþii auto, $2700 Banca Mondialã).
$993,3
ONG „Centrul de Educaþie pentru Democraþie“, s. Volintiri, jud. Tighina,
Angela ÞIH, Copiii strãzii. Va fi deschis un centru de zi unde vor fi ºcolarizaþi, instruiþi ºi îngrijiþi 50 de copii. Li se va procura îmbrãcãminte ºi încãlþãminte. Vor fi organizate 3 cicluri de sesiuni de formare ºi o masã rotundã.
Vor fi editate pliante ce vor mediatiza ideile ºi obiectivele proiectului (cofinanþare: $338,71 surse APL).
$874,1
Grup de iniþiativã, s. Parcani, jud. Dubãsari, Stanislav STANILEVICI, Çíàíèå
åñòü ñèëà. Se va organiza o serie de cicluri de sesiuni de formare ºi seminarii cu
participarea elevilor, pãrinþilor ºi profesorilor. Se vor forma noi consilii pãrinteºti
ºi se va edita un ziar ºcolar (cofinanþare: $84 surse comunitare).
$770,34
ONG „Terra-1530“, s. Vorniceni, jud. Chiºinãu, Petru BOTNARU, Transparenþã - Colaborare - Dezvoltare. Desfãºurarea unei mese rotunde cu participarea ONG-urilor ºi APL din satele Vorniceni, Lozova, Gãleºti. Editarea unui
supliment special în publicaþia Adevãrul consacrat problemelor parteneriatului ONG-APL. Va fi elaborat un plan comun de acþiune a ONG-lor ºi APL pentru anul 2002 (cofinanþare: $981,83 surse ONG).
$981,83
Liceul Teoretic din s. Mãgdãceºti, jud. Chiºinãu, Mariana OSTROFEÞ, Probleme stringente în educaþia tineretului din comunitate. Se vor organiza lecþii,
concursuri ºi discuþii despre dauna drogurilor ºi pericolul SIDA. Vor fi pregãtite standuri tematice, organizate mese rotunde. Urmeazã sã fie invitaþi la
toate aceste activitãþi specialiºti în domeniu (cofinanþare: $97,04 surse comunitare).
$848,1

Grup de iniþiativã, s. Hruºova, jud. Chiºinãu, Aglaida SPETEÞCHI, Renovarea meºteºugurilor – noi ºanse pentru bugetul familiei rurale. Se preconizeazã instruirea în cadrul atelierelor meºteºugãreºti a ºomerilor. Inaugurarea
unor expoziþii de artizanat ºi artã popularã. Organizarea unor seminarii tematice ºi informaþionale (cofinanþare: $450,8 surse comunitare).
$887,01
Grup de iniþiativã, s. Ursari, jud. Ungheni, Marin ALLA, Noi sîntem ursari. Acest proiect urmãreºte ridicarea nivelului sãnãtãþii locuitorilor unui sat
populat de romi. Satul urmeazã sã fie vizitat de un ºir de medici specialiºti de
la spitalul din Cãlãraºi. Vor fi depistate ºi distruse focarele de boli infecþioase.
Vor fi tratate persoanele ce necesitã un tratament de urgenþã (cofinanþare:
$53,48 surse comunitare).
$932,17
Grup de iniþiativã, s. Moleºti, jud. Chiºinãu, Parascovia MUNTEANU,
Tînãr sigur - tînãr protejat. Acest proiect va fi unul de informare în domeniul
sexualitãþii ºi daunei drogurilor pentru tineri. Vor fi organizate cursuri de
instruire, întîlniri cu specialiºti, vizionate filme tematice (cofinanþare: $60
surse APL).
$670
ONG „Centrul Tineretului Spectru“, s. Ursoaia, jud. Tighina, Lidia JUBEA
Forul pentru prevenire. Acþiuni de propagare a unui mod de viaþã sãnãtos (cofinanþare: $152,81 surse APL).
$916,88
Grup de iniþiativã, s. Satul Nou, jud. Lãpuºna, Viorica CUÞITARU, Transparenþa procesului de luare a deciziilor în comuna Satul Nou. Proiectul
propagã transparenþa procesului decizional din primãrie. A fost organizat un
seminar despre relaþiile consilier-cetãþean. Vor fi organizate 3 adunãri ale
cetãþenilor cu consilierii ºi funcþionarii locali. Vor fi editate ºi distribuite 500
de pliante tematice. Se vor confecþiona ºi instala 3 panouri informative ºi 3
cutii poºtale (cofinanþare: $114,61 surse proprii comunitare).
$766,06
ONG „Pro - Acþiune“, s. Rãzeni, jud. Chiºinãu, Ana CARAMAN, Un rãsãrit
de soare pe aleea comunicãrii. În cadrul proiectului vor fi instruiþi 40 de copii
cu dificultãþi de comunicare prin intermediul unor cicluri de sesiuni de formare. De asemenea, în ºcoalã va fi înfiinþat un post de radio (cofinanþare:
$29 surse proprii ONG).
$995
ONG „Grup de iniþiativã“, s. Lozova, jud. Chiºinãu, Maria URSACHI, Crearea centrului informaþional. Va fi înfiinþat în ºcoalã un centru radio administrat de elevi, care va facilita circuitul de informaþie (cofinanþare: $993,29
surse APL).
$970,37
ªcoala medie din satul Maximovca, jud. Chiºinãu, Tatiana DOBROVOLSCHI, Dezvoltare comunitarã. Prin activitãþile sale proiectul va propaga valorile
artei muzicale ºi teatrale. Va fi înfiinþat un centru de artã unde vor activa 2
grupuri – teatral ºi muzical –, compuse din 30 de membri (cofinanþare: $84,05
surse APL).
$936.23
ONG „Flacãra albastrã“, s. Doroþcaia, jud. Chiºinãu, Maria SEMION, Petrecerea concursului muzical sub genericul „La Nistru la mãrgioarã“.
Proiectul prevede organizarea unui concurs de folclor (cofinanþare: $462,64
surse APL).
$981,83
ONG „Era - Nova, s. Ivancea, jud. Orhei, Grigore GANDRABUR, Mobilizarea resurselor pentru dezvoltarea durabilã a comunei Ivancea. Va fi organizatã o masã rotundã cu participarea tuturor beneficiarilor. Instruirea unui
numãr de 15 oameni pentru a deprinde un meºteºug popular. Se vor organiza
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concursuri ºi expoziþii ale obiectelor confecþionate (cofinanþare: $660,16,
$536 Uniunea Meºterilor Populari, $124,16 surse proprii ONG).
$977,35
ONG „Iniþiativa social-ruralã“, s. Bardar, jud. Chiºinãu, Maria BRODESCO,
Dezvoltarea comunitãþii prin implicarea ei în soluþionarea problemelor grãdiniþei de copii „Licurici“. Se vor petrece activitãþi de instruire ºi sensibilizare
a grupului-þintã format din 180 de copii de la grãdiniþã ºi 80 de pãrinþi.
Organizarea unui seminar de instruire pentru pãrinþi (cofinanþare: $95,89
surse APL).
$789,29
ONG „Helios“, s. Pelinia, jud. Bãlþi, Elena FURTUNÃ, Apa curatã - sãnãtatea
cetãþenilor. Proiectul are menirea, prin activitãþile sale, sã micºoreze numãrul
de îmbolnãviri din cauza folosirii apei necalitative. Va fi efectuat un lucru de
instruire a cetãþenilor. Urmeazã sã fie desfãºurate activitãþi de salubrizare ºi
amenajare a 15 fîntîni. Vor fi efectuate analize repetate ale apei ºi replicarea
modelului (cofinanþare: $676,97, $492,83 surse proprii APL, $184,14 surse
proprii ONG).
$725,33
Grup de iniþiativã, s. Elizaveta, jud. Bãlþi, Liuba CEBAN, Broderia – o artã
popularã uitatã nemeritatã. Se preconizeazã amenajarea ºi deschiderea unui
atelier de broderie ºi înzestrarea acestuia cu unelte ºi materiale. Vor fi instruiþi 20 de copii. La sfîrºit va fi organizatã o masã rotundã de evaluare (cofinanþare: $88,25 surse APL).
$662,75
ONG „Terra“, s. Brînzeni, jud. Edineþ, Petru BOLOGAN, Atelierul rural
„Viitorul“. Proiectul prevede crearea unui atelier de meserii pentru instruirea a
60 de tineri (cofinanþare: $91,69 surse proprii ONG).
$870,28
Grup de iniþiativã, s. Pînzãreni, jud. Bãlþi, Maria BANTEA, Lichidarea gunoiºtilor neautorizate ºi împãdurirea lor. Proiectul prevede îmbunãtãþirea
situaþiei ecologice a satului (cofinanþare: $102,1 surse APL).
$584,28
Grup de iniþiativã, or. Fãleºti, jud. Bãlþi, Eleonora GÃINÃ, Ce ºtie Ionicã, îi
va prinde bine ºi lui Ion ºi Mãriuca de azi – Maria de mîine. Este un proiect de
propagare ºi valorificare a meºteºugurilor tradiþionale. Se preconizeazã înfiinþarea unei ºcoli a viitoarei gospodãrii unde vor fi instruiþi copii. Vor fi organizate excursii la ºcoala de meserii ºi întîlniri cu meºterii populari din
comunitate (cofinanþare: $100 surse APL).
$970,37
ONG „Asociaþia pentru Tineret ºi Mediu Prut 2000“, s. Pruteni, jud. Bãlþi
Elena LUNGU, De la informaþie la soluþionarea problemelor comunitare. Vor fi
instruiþi 11 consilieri ºi 8 funcþionari ai primãriei, 8 conducãtori ai instituþiilor publice, 4 membri ai ONG Prut 2000, 5 primari ºi secretari din comunele
învecinate (cofinanþare: $100 surse proprii ONG).
$886
ONG „Agenþia de Dezvoltare Economicã Localã“, s. Iabloana, jud. Bãlþi,
Veaceslav LAPIN, Atelierul rural. Proiectul va promova meºteºugurile tradiþionale prin instruirea a 40 de tineri (cofinanþare: $105,75 surse proprii ONG).
$637,62
ONG „Speranþele Bãtrînilor ai Nordului Moldovei“, s. Trinca, jud. Edineþ,
Alexandra TETIU, Bãtrîni ajutaþi la domiciliu. Este un program de asistenþã la
domiciliu a persoanelor în vîrstã. El prevede crearea unui centru de instruire
pentru 25 de persoane dintre care 15 asistenþi medicali ºi 10 voluntari.
Instruirea se va efectua în cadrul a 3 seminarii ºi a unei mese rotunde.
Persoanele instruite vor acorda servicii medico - sociale pentru bãtrînii dependenþi. Beneficiarii proiectului vor fi 30 de bãtrîni (cofinanþare: $136,77 surse
proprii ONG).
$663,37

ONG „Alianþa Fermierilor“ din Drochia, s. Cotova, jud. Soroca, Petru FLOCOSU, Izvorul din Cotova. Proiectul prevede salvarea celui mai mare izvor din
Moldova (cofinanþare: $214 surse ONG).
$825,2
ONG „Organizaþia Teritorialã“ Soroca a MEM, s. Zastînca, mun. Soroca,
Valentina JAMBA, Parcul de nucari. Acest proiect va pune bazele unui parc ecocultural pe o suprafaþã de 4ha. Va fi pregãtit planul viitorului parc. Vor fi executate lucrãrile tehnice necesare. Va fi procurat materialul sãditor ºi semincer
necesar (cofinanþare: $91,70 surse comunitare).
$914.59
ONG „Centrul de Dezvoltare ºi Informare Deco“, s. Visoca, jud. Soroca,
Emil GORCEAG, Crearea Centrului de radioinformare. Acesta este un proiect
de informare a membrilor comunitãþii în scopul implicãrii acestora în
rezolvarea problemelor comunitãþii (cofinanþare: $51,19 surse ONG).
$460,73
Muzeul de Istorie ºi Etnografie, s. Cosãuþi, jud. Soroca, Vasile CEBAN, Restaurarea patrimoniului cultural al Muzeului de Istorie. Proiectul preconizeazã
îmbunãtãþirea activitãþii muzeului (cofinanþare: $154,1 surse APL).
$794,55
ONG „Galateea“, s. Vasilcãu, jud. Soroca, Angela MUªENCU, Teatrul de
pãpuºi. Proiect de antrenare a copiilor în activitãþi teatrale. Va fi înfiinþat un
cerc teatral unde vor participa peste 40 de copii. Ei vor efectua o stagiere de o
zi la Teatrul „Guguþã“ din Chiºinãu. Spectacolul pregãtit va fi demonstrat ºi
în 4 sate vecine (cofinanþare: $141,34 $49,66, pãrinþii, $34,38 surse proprii
APL, $45,84 SA „Alfa Nistru“, $11,46 Teatrul „Guguþã“).
$398,81
Primãria satului Corneºti, jud. Ungheni, Iurie FILIMON, Apele codrilor.
Proiectul prevede soluþionarea problemei aprovizionãrii cu apã potabilã a
populaþiei (cofinanþare: $401,14 surse APL).
$900,84
Grup de iniþiativã, s. Þîpova, jud. Orhei, Agnesa IFTODI, Un plai natal, un
sat frumos – Þîpova. Acest proiect prevede un ºir de activitãþi de salubrizare, de
îmbunãtãþire a calitãþii apei ºi de informare a cetãþenilor despre necesitatea
menþinerii satului într-o condiþie igienico-sanitarã bunã. Vechea gunoiºte va fi
lichidatã. Vor fi curãþate 6 fîntîni (cofinanþare: $136 surse proprii).
$288,82
Grup de iniþiativã, s. Verejeni, jud. Orhei, Constantin UNCU, Transparenþa
în APL. Radioul local. Proiectul prevede crearea unui sistem informaþional
care ar facilita lucrul APL ºi contactul acesteia cu comunitatea (cofinanþare:
$305,78 surse APL).
$854,23
ONG „Asociaþia de femei Mesia“, s. Cotiujenii Mari, jud. Soroca, Vera
LAZÃR, Crearea centrului de zi pentru copiii cu dizabilitãþi „Pãcuraº“. Proiectul
prevede implicarea comunitãþii în crearea condiþiilor favorabile de activitate a
centrului pentru copiii cu dizabilitãþi (cofinanþare: $1940,74, $1757,36 DJÎT
Soroca, $183,38 surse proprii).
$925,67
Gimnaziul nr.2 din satul Chetrosu, jud. Soroca, Emilia SURLARU, Moºtenitorii. Proiectul prevede implicarea populaþiei în crearea unui muzeu al satului în incinta gimnaziului din localitate, amenajarea acestuia ºi desfãºurarea
activitãþii de investigare. Vor fi organizate întîlniri ºi mese rotunde cu
oamenii în vîrstã ºi cu personalitãþile marcante originare din sat (cofinanþare:
$175,74 surse APL).
$993,29
Grup de iniþiativã, s. Colibaºi, jud. Cahul, Maria FLOREA, Odiseea cugetului. Proiectul prevede promovarea principiilor comunicãrii libere ºi crearea
mijloacelor de manifestare a fiecãrui copil prin înfiinþarea unui club, prin des-
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fãºurarea de concursuri, seminarii, serate ºi expoziþii. Beneficiari ai proiectului sînt cca 120 de liceeni (cofinanþare: $412,6 surse APL).
$919,79
ONG „Artizana“, s. Manta, jud. Cahul, Constantin OLTEANU, Însuºirea
unei meserii. Proiectul prevede instruirea unui numãr de 15 persoane în vederea deprinderii meºteºugului împletitului în lozie ºi celui de confecþionare a
uneltelor agricole din fier prin desfãºurarea unor cursuri teoretice ºi practice
(cofinanþare: $430 surse ONG).
$1000
ONG „Copiii Bugeacului“, s. Zîrneºti, jud. Cahul, Leontina NISTREANU, Revenirea la izvoare. Proiectul prevede asigurarea cu costume a grupului etnofolcloric „Ilincuþa“ ºi a tarafului din localitate. Editarea a 3 pliante despre portul
naþional. Va fi amenajat ºi deschis un muzeu etnografic (cofinanþare: $328,61,
din care $146,7 surse proprii ONG, $181,91 surse comunitare).
$889,48
ONG „Vatra satului“, s. Larga-Veche, jud. Cahul, Maria MACHEDON, La
izvorul artei populare. Proiectul prevede deprinderea meºteºugurilor broderiei
ºi croºetãrii de cãtre 30 locuitori (cofinanþare: $106,97, din care $68,77 ÎI
„Ion Mazîlu“, $38,2 gimnaziul).
$816,87
Grup de iniþiativã, s. Beºalma, UTAG, Ludmila MARIN, Èçó÷åíèå èñòîðèè è
êóëüòóðû ãàãàóçîâ. Este un proiect care prevede înfiinþarea unui club al tineretului de studiere a istoriei ºi culturii gãgãuze. Vor fi organizate întîlniri cu
istorici ºi cu oameni de artã gãgãuzi. Va fi editat un pliant ºi vizionate filme
istorice. De proiect va beneficia populaþia ºi elevii ºcolii (cofinanþare: $100
surse comunitare).
$447,83
Grup de iniþiativã, s. Tvardiþa, jud. Cahul, Lidia IAZADJI, Íàðîäíûå îáðÿäû,
îáû÷àè, òðàäèöèè, äåòè è ìîëîäåæü, æåíùèíû ñåëà. Acesta este un proiect de
reabilitare a tradiþiilor populare. Va fi creat un grup de colectare ºi prelucrare
a materialului folcloric (cofinanþare: $993,29 surse APL).
$440,33
Total cheltuieli: $ 80 000 ($ 40 000 – buget Program „Societate civilã“, $10 000
– Programe pentru femei, $ 30 000 – Program APL)

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.
Au fost publicate douã „Barometre de opinie publicã“. Rezultatele sondajelor pot fi gãsite pe pagina web: www.ipp.md
Total cheltuieli program –
$9599,42
Sprijin financiar pentru activitatea Centrului Informaþional din mun. Bãlþi –
$8593
Cheltuieli de administrare de program:
$12 822
Total:
$202 149

Centrul Naþional de Informare
ºi Asistenþã pentru Organizaþiile
Neguvernamentale CONTACT

Misiunea organizaþiei este sprijinirea proceselor democratice din societate,
edificarea societãþii civile prin încurajarea iniþiativei civice, promovarea ºi realizarea ideilor unei societãþi deschise. Centrul sprijinã organizaþiile neguvernamentale din republicã prin crearea unei reþele puternice, viabile de ONG-uri, pledeazã
pentru un dialog real ºi deschis între reprezentanþii sectorului neguvernamental
ºi ai instituþiilor de stat, contribuie la facilitarea schimbului de informaþie.

Reþeaua centrelor de resurse CONTACT
Scop
Edificarea unui sector asociativ viabil pe întreg teritoriul Republicii
Moldova prin oferirea unui suport logistic ºi tehnic permanent ºi prin promovarea activitãþilor acestuia în societate.
Obiective
Obiectivul de bazã al Reþelei centrelor de resurse CONTACT este de a
rãspunde necesitãþilor sectorului asociativ în formare din Republica Moldova,
mai cu seamã în mediul rural, unde este concentratã cea mai mare parte a
populaþiei.
Oferirea unui set de servicii, cum ar fi:
– servicii de informare;
– servicii de asistenþã tehnicã;
– servicii de consultanþã;
– servicii de instruire.
Structura reþelei ºi arealul geografic de acoperire:
Reþeaua centrelor de resurse CONTACT este formatã din cinci centre: Oficiul
central Chiºinãu ºi patru branºe regionale – Bãlþi, Soroca, Cahul, Comrat.
Oficiul central Chiºinãu acordã servicii organizaþiilor neguvernamentale
ce activeazã la nivel naþional, precum ºi organizaþiilor locale din judeþele
Chiºinãu, Ungheni, Tighina ºi Dubãsari (Transnistria).
Branºa regionalã Bãlþi acordã servicii organizaþiilor neguvernamentale
locale ce activeazã în judeþele Bãlþi ºi Edineþ.
Branºa regionalã Soroca acordã servicii organizaþiilor neguvernamentale
locale ce activeazã în judeþele Soroca ºi Orhei.
Branºa regionalã Cahul acordã servicii organizaþiilor neguvernamentale
locale ce activeazã în judeþele Cahul ºi Lãpuºna.
Branºa regionalã Comrat acordã servicii organizaþiilor neguvernamentale
locale ce activeazã în UTA Gagauz Yeri ºi judeþul Taraclia.
Activitãþile promovate
Sectorul asociativ în Republica Moldova este întrt-o continuã creºtere.
Apar tot mai multe domenii ºi subdomenii noi în care ONG-urile îºi
proiecteazã activitãþile. Creºterea numãrului de organizaþii neguvernamentale
implicã o cerere sporitã pentru serviciile oferite de reþeaua centrelor CONTACT. ONG-urile noi care nu au experienþã devin clienþii permanenþi ai reþelei
noastre. ªi în anul 2001 reþeaua centrelor CONTACT a continuat sã fie atractivã pentru organizaþiile neguvernamentale ºi grupurile de iniþiativã prin serviciile pe care le-a oferit. La capitolul Consultanþã, de cele mai multe ori
acestea s-au referit la:
– procedurile de constituire ºi înregistrare a unei organizaþii neguvernamentale;
– procedura de deschidere a contului bancar;
– elaborarea cererii de finanþare;
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– elaborarea rapoartelor narative ºi financiare;
– desfãºurarea unei activitãþi de colectare de fonduri;
– modalitãþi de organizare ºi desfãºurare a seminariilor, meselor rotunde,
ciclurilor de sesiuni de formare etc.
La capitolul Informare, cel mai des a fost solicitatã informaþia despre programele de finanaþare ale donatorilor locali ºi internaþionali, informaþii despre diverse aspecte ale managementului asociativ, potenþiali parteneri etc.
Activitãþile de Instruire s-au axat cel mai des pe abordarea tehnicilor de
redactare a unei cereri de finanþare, consolidarea organizaþionalã ºi dezvoltarea instituþionalã, managementul resurselor umane, managementul voluntarilor etc.

Centrul CONTACT Chiºinãu
Pe parcursul anului 2001 la Centrul CONTACT Chiºinãu au beneficiat de
consultanþã peste 751 de vizitatori. O analizã a formularelor de solicitare a
consultanþei ne-a arãtat cã 72% din solicitãri au vizat elaborarea proiectelor ºi
alte aspecte ale managementului asociativ, iar 28% s-au referit la procesul de
constituire ºi înregistrare a unei organizaþii neguvernamentale.
ªi în anul 2001 serviciile tehnice oferite de Centrul CONTACT au fost
foarte solicitate. Astfel, în anul 2001 de servicii de multiplicare au beneficiat
487 de solicinaþi, în total 43 130 de copii. La celelalte servicii oferite tabloul
este urmãtor: serviciile de utilizare a computerelor pentru Internet ºi lucrul de
culegere a documentelor: circa 314 de beneficiari s-au folosit de aceste servicii
pe parcursul a 546 de ore.
Informare:
Buletin electronic: O activitate indispensabilã a departamentului a devenit
difuzarea buletinului electronic al Centrului CONTACT. De informaþiile din
sectorul asociativ au beneficiat pe parcursul anului organizaþii neguvernamentale naþionale ºi locale, instituþii de stat, fundaþii finanþatoare etc., în
total circa 467 de abonaþi. Conþinutul buletinului se referã la evenimentele
din sectorul asociativ, cum ar fi lansarea de proiecte, iniþierea unor programe
de finanþare, seminarii, conferinþe etc.
De-a lungul perioadei de raportare au fost difuzate 61 de ediþii ale buletinului informativ. Gradul de solicitare a buletinului electronic creºte o datã
cu creºterea numãrului de organizaþii neguvernamentale care utilizeazã serviciile poºtei electonice.
Revista ONEGENEZA: A fost editat nr. 1 al revistei care a abordat urmãtoarele subiecte: „Ofensiva tehnologiei digitale“, „Statul ºi societatea civilã –
o nouã alianþã?“, „Reflecþii pe marginea codului deontologic al organizaþiilor
neguvernamentale“, „Legea cu privire la organizaþiile necomerciale“, „Homosexualitatea: de la conflict interior la armonie socialã“.
O altã componentã importantã a serviciilor de informare este baza de date
ce oferã informaþii despre organizaþiile neguvernamentale. Pe tot parcursul
anului au fost elaborate ºi difuzate chestionare pentru colectarea informaþiei.
La moment informaþia a parvenit de la 564 de ONG-uri. Biblioteca centrului a
fost completatã cu cãrþi ºi publicaþii noi oferite de cãtre Fundaþia SorosMoldova.

Centrul CONTACT Soroca
Centrul CONTACT Soroca a continuat eforturile sale pentru susþinerea societãþii civile în partea de nord-est a republicii.
Organizaþiile neguvernamentale ºi grupurile de iniþiativã au beneficiat de
toate tipurile de servicii oferite de centru.
Serviciile de informare au constat în difuzarea buletinelor informaþionale,
prospectelor, materialelor promoþionale, informaþiilor agenþiilor de presã. De
aceste servicii au benficiat 92 de ONG-uri.
Asistenþa tehnicã a fost solicitatã într-o masurã mai sporitã decît în anii
precedenþi. La mijloc este creºterea continuã a numãrului de ONG-uri care
activeazã în zona de nord-est a Republicii Moldova. Astfel, în 2001 asistenþa
tehnicã a fost solicitatã dupã cum urmeazã:

– servicii computer – 215 de solicitãri;
– servicii de multiplicare – 167 de solicitãri;
– servicii telefon – 220 de solicitãri;
– servicii e-mail – 59 de solicitãri.
La capitolul Consultanþã s-a identificat o creºtere importantã a procentajului la consultaþiile ce se referã la întocmirea cererilor de finanþare care se caracterizeazã prin faptul cã structura societãþii civile este formatã de organizaþii
noi înregistrate, membrii cãrora nu au instruirea necesarã pentru standardele
instituþiilor finanþatoare. Consultanþa oferitã se clasificã în felul urmãtor:
– legislaþie – 85 solicitãri;
– colectare de fonduri – 191solicitãri;
– screierea cererilor de finanþare – 94 solicitãri;
– înregistrarea ONG – 20 solicitãri.
Pe parcursul anului 2001 Centrul CONTACT Soroca a promovat 15 activitãþi de instruire în diverse domenii ale managementului asociativ ºi în
cadrul cãrora au fost instruiþi 521 de reprezentanþi ai ONG-urilor, instituþiilor
publice ºi grupurilor de iniþiativã.

Centul CONTACT Bãlþi
Pe parcursul perioadei de raportare Centrul a organizat mai multe activitãþi pentru organizaþiile neguvernamentale ºi grupuri de iniþiativã din nordul republicii.
Consultanþã
A fost acordatã consultanþã de instituþionalizare pentru 90 grupuri de
iniþiativã. Ca urmare, au fost înregistrate 63 ONG-uri, au fost consultate 18
proiecte (12 din mun. Bãlþi, 6 regionale). Au beneficiat de alte tipuri de consultanþã 208 beneficiari: ONG-uri, diferite grupuri de iniþiativã, instituþii publice.
Asistenþã tehnicã
Au beneficiat de asistenþã tehnicã pe parcursul perioadei de raportare 920
reperezentanþi ai ONG-urilor ºi grupurilor de iniþiativã. Astfel, 249 de beneficiari au utilizat computerul, 247 au solicitat servicii de copiator, 276 au beneficiat de servicii telefon/fax, 38 beneficiari au solicitat servicii de e-mail, 56
ONG-uri au fost asistate în pregãtirea documentelor/ scrisorilor. Cele mai solicitate servicii rãmîn a fi în continuare multiplicarea materialelor ºi utilizarea
calculatorului pentru elaborarea acestora.
Instruire
Pe parcursul anului 2001 Centrul CONTACT Bãlþi a promovat 22 activitãþi
de instruire în diverse domenii ale managementului asociativ ºi în cadrul
cãrora au fost instruiþi 569 de reprezentanþi ai ONG-urilor, instituþiilor publice ºi grupurilor de iniþiativã.

Centrul CONTACT Cahul
Pe parcursul anului 2001 numãrul ONG-urilor în zona de sud a Moldovei
s-a majorat. În mun. Cahul numãrul lor este de 57, iar în întreaga zonã, circa
163 de ONG-uri.
Acest lucru se datoreazã serviciilor pe care le presteazã branºa de sud.
Consultanþã
În perioada de raportare au fost consultate:
– elaborarea, perfectarea actelor necesare pentru înregistrare – 19 persoane;
– scrierea cererilor de finanþare – 45 persoane;
– colectarea de fonduri – 23 persoane;
– cadrul legal – 16 persoane.
Asistenþã tehnicã
Centrul oferã asistenþã tehnicã tuturor ONG-urilor ºi grupurilor de iniþiativã. În perioada de raportare de asistenþã tehnicã au beneficiat 529 de persoane. Serviciile tehnice se prezintã astfel: 175 de beneficiari au utilizat
computerul, 167 au solicitat servicii de copiator, 96 au beneficiat de servicii
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telefon/fax, 38 beneficiari au solicitat servicii de e-mail, 53 ONG-uri au fost
asistate în pregãtirea documentelor/ scrisorilor. Cele mai solicitate servicii
rãmîn a fi în continuare multiplicarea materialelor ºi utilizarea calculatorului
pentru elaborarea acestora.
Informare
Pe lîngã informaþia ce þine de programe de finanþare ºi proiecte în
desfãºurare, o datã la douã luni este publicatã pagina informativã a Centrului
CONTACT Cahul „CONTACT de sud“, unde este prezentatã informaþia despre
programele curente, proiecte ºi alte informaþii utile pentru ONG-uri sau persoane interesate.

Centrul CONTACT Comrat
Centrul CONTACT Comrat ºi-a extins activitatea în 2001 ºi asupra judeþului Taraclia. Procesul de consolidare a sectorului asociativ în UTAG ºi jud.
Taraclia este în plinã desfãºurare. Organizaþiile neguvernametale, grupurile
de iniþiativã, administraþia publicã localã ºi mass-media au beneficiat de
informaþia de care dispune Centrul CONTACT din Comrat.
Consultanþã
De consultanþã în problema înregistrãrii au beneficiat 24 de grupuri de
iniþiativã, scrierea proiectelor ºi colectarea de fonduri – 72 ONG-uri, managementul organizaþional – 79 ONG-uri.
Asistenþã tehnicã
De asistenþã tehnicã au putut beneficia dupã cum urmeazã:
– computer – 53 ONG-uri;
– servicii Internet – 111 ONG-uri;
– telefon – 18 ONG-uri;
– servicii de imprimare ºi multiplicare – 35 ONG-uri (2672 copii).
Instruire
Activitãþi de instruire desfãºurate cu susþinerea ºi participarea Centrului
CONTACT Comrat:
– rolul femeii în regiune, 15 martie 2001, la Comrat cu participarea a 27
de persoane;
– managementul voluntarilor, 13-14 aprilie 2001, la Comrat cu participarea a 24 persoane;
– Forumul regional „Parteneriatul social“, 12 mai 2001, cu participarea a
91 de persoane;
– consolidarea capacitãþilor organizaþiilor ce activeazã în domeniul problemelor femeii din zona de sud, 21-23 septembrie 2001, Comrat.
Date statistice
În perioada de raportare prin reþeaua CONTACT au beneficiat de servicii
tehnice, instruire ºi consultanþã peste 6130 de beneficiari. Setul serviciilor
acordate de cãtre centrele CONTACT se prezintã în felul urmãtor:
De consultanþã pe parcursul anului 2001, prin reþeaua „CONTACT“ au
beneficiat 1904 de reprezentanþi ai ONG-urilor ºi ai grupurilor de iniþiativã.
De servicii tehinice au beneficiat:
– copiator – 1103 beneficiari;
– imprimare – 559 beneficiari;
– servicii telefon/fax – 611 beneficiari;
– e-mail – 135 de beneficiari.
De instruire în perioada de raportare au beneficiat 1260 de persoane, care
au fost instruite în cadrul a 48 de activitãþi de instruire.
Cheltuieli:
Contribuþia Fundaþiei Soros-Moldova:
Alte surse de finanþare:
Fundaþia Mott:
Biroul de Culturã ºi Educaþie al Ambasadei SUA:
CORDAID:

$26 625
$12 500
$3000
36.112 NLG

Programe pentru femei
Scopul Programelor pentru femei este de a promova drepturile femeilor ºi
egalitatea genurilor la toate nivelurile ºi în toate sectoarele societãþii, asistenþã
în rezolvarea problemelor sociale ºi eliminarea violenþei, consolidarea familiei ºi
adaptarea la condiþiile economiei de piaþã, îmbunãtãþirea sãnãtãþii femeilor,
cooperarea cu organizaþiile internaþionale active în problemele femeilor.

Programul „Gen ºi educaþie“
Scopul programului: susþinerea ºi promovarea mecanismelor de cercetare
a egalitãþii între bãrbaþi ºi femei; elaborarea concepþiei de abordare integratã
a egalitãþii genurilor sub toate aspectele; edificarea treptatã a componentei de
educaþie Gender ºi integrarea studiilor Gender în curriculum-ul liceal ºi universitar.
Rezultate: predarea cursului universitar „Gen ºi culturã“, susþinerea în
continuare a activitãþii centrelor universitare de studii Gender, elaborarea ºi
publicarea cursului universitar „Cultura comunicãrii dintre sexe“, editarea
revistei Studii Gender, introducerea în cinci licee ºi la Universitatea de Stat
„Alecu Russo“ din Bãlþi a cursului „Educaþie prin mandatare“; în cadrul acestui program a fost tradus ºi editat manualul Educaþie prin mandatare.
Filozofia ºi etica nonviolenþei.
Granturi acordate:
Universitatea Pedagogicã de Stat „Ion Creangã“, Maia MORÃRESCU, director
de proiect, Cultura comunicãrii dintre sexe, curs universitar (proiect în curs de
realizare). A fost publicatã programa analiticã a cursului universitar „Cultura comunicãrii dintre sexe“; au fost publicate trei numere ale revistei Studii Gender.
$4500
Centrul de Dezvoltare a Tineretului, Margareta DUªCEAC, director de proiect,
Educaþie prin mandatare (proiect în curs de realizare). A fost tradus ºi editat manualul Educaþie prin mandatare. Filozofia ºi etica nonviolenþei; predarea cursului
opþional în 5 licee ºi la Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bãlþi.
$6485
Granturi pentru cãlãtorii :
Cursuri internaþionale de reciclare în programul Educaþie prin mandatare,
Kiev, Ucraina
Adelina STEFÎRÞÃ
$229
Margareta DUªCEAC
$197
ªcoala de varã în cadrul Programului „Educaþie prin mandatare“, Emilia
MORARU, Neli COMPANIEÞ, Nadejda SCORNICI, Serghei MORCOV, Alexandru
GUDIMA, Irina ZGARDAN, Artur COMPANIEÞ, Mukacevo, Ucraina
$820
Cheltuieli administrative:
Total cheltuieli:

$147,20
$12 287,20

Programul „Eradicarea violenþei domestice“
Scopul programului: identificarea ºi combaterea factorilor ce contribuie la
intensificarea violenþei împotriva femeii în mediul familiei, identificarea
tipurilor de abuz împotriva femeilor, sprijinirea financiarã a activitãþii ONGurilor care au ca domeniu prioritar de activitate eradicarea violenþei ºi propuneri pentru schimbarea legislaþiei.
Granturi acordate :
Centrul de Dezvoltare a Tineretului, Melania MIHAILOV, director de proiect,
Instruirea poliþiºtilor de sector ºi ai reprezentanþilor ONG din judeþul Orhei conform modelului Duluth. Au fost instruiþi 83 inspectori de sector, 31 studenþi ai
Colegiului Pedagogic din Orhei, 138 reprezentanþi ai ONG-urilor.
$6583
Asociaþia Naþionalã a Femeilor cu Diplomã Universitarã, Bãlþi, Silvia CHETRARI, director de proiect, Centrul de asistenþã ºi protecþie a victimelor violenþei,
etapa IV. Asistenþã medicalã, juridicã, psihologicã, azil temporar victimelor vio-

(realizat în colaborare
cu Programul regional
pentru femei, Institutul pentru
o Societate Deschisã, New York)

Raport de activitate – 2001

80 81

lenþei. A fost deschisã ºcoala „Începuturi noi“ în scopul reintegrãrii victimelor în
societate (Cofinanþare - Ambasada Statelor Unite ale Americii, $3327).
$7000
Centrul de Dezvoltare a Tineretului, Melania MIHAILOV, director de proiect,
Instruirea poliþiºtilor de sector ºi ai reprezentanþilor ONG din judeþul Ungheni în
prevenirea violenþei în familie (modelul Duluth, SUA). Organizarea a ºase cicluri
de sesiuni de formare pentru poliþiºti ºi reprezentanþi ai ONG-urilor, editarea
posterului „Sã nu tolerãm violenþa în familie“ – 500 exemplare.
$5871
Granturi pentru cãlãtorii :
Atelierul „Organizarea campaniei 16 zile antiviolenþã“, pentru reprezentanþii mass-media, Maria SAHARNEANU, ziaristã, Zece Plus, Viorica BOGATU, ziaristã, TVM, Budapesta, Ungaria.
$546
Total:

$20 000

Programul Prevenirea traficului de fiinþe umane
(Competiþie deschisã pentru organizaþiile neguvernamentale)
Scopul acestui program constã în prevenirea traficului de fiinþe umane prin
informarea ºi instruirea femeilor din localitãþile rurale ºi urbane, sensibilizarea
opiniei publice asupra consecinþelor ºi impactului negativ al traficului de femei ºi
copii asupra sãnãtãþii fizice ºi morale a celor cãzuþi în mrejele traficului.
Rezultate: seminariile ºi mesele rotunde organizate au atenþionat femeile
ºi fetele tinere despre pericolul traficului oferindu-le informaþii despre efectele
acestui fenomen asupra sãnãtãþii lor; activitãþile constituie o modalitate de
profilaxie a societãþii de acest fenomen.
Granturi acordate:
Asociaþia obºteascã „Cutezãtorul“, Vitalie CIMPOIEª, director de proiect, Prevenirea traficului de fiinþe umane în localitãþile rurale. S-au organizat cursuri de
instruire în 5 localitãþi rurale; 25 de ateliere de instruire a elevilor ºi profesorilor.
$1500
Total cheltuieli :

$1500

Programul „Iniþiative informaþionale“
Scopul programului: sporirea eficienþei activitãþii ONG-urilor în soluþionarea problemelor ce þin de consolidarea ºi promovarea valorilor feminine ºi
ale familiei prin informarea mai amplã; instruirea femeilor-lideri cu aptitudini
organizatorice în diverse sfere, prestarea serviciilor de informare, documentare, comunicare ºi asistenþã tehnicã ONG-urilor din domeniu, sensibilizarea societãþii în problemele vizate.
Rezultate: Centrul de Studii ºi Informare pentru Problemele Femeilor ºi Clubul
Ziaristelor au adus o contribuþie esenþialã la sensibilizarea opiniei publice vizavi
de problemele cu care se confruntã femeile prin editarea buletinelor de informare
(11 numere), ºedinþele de lucru în deplasare în judeþe, crearea unei biblioteci cu
literaturã pe domeniu, crearea unei baze de date despre ONG-urile de femei,
crearea paginii WEB : www.femei.moldova.md. În anul 2001 centrul a aderat la
Reþeaua regionalã a Centrelor de Informare ºi Documentare pentru Femei.
Granturi acordate :
Clubul Ziaristelor „Zece Plus“, Maria SAHARNEANU, director de proiect, Clubul Ziaristelor „Zece Plus“. S-au editat ºapte numere ale buletinului Zece Plus, au
avut loc 14 ºedinþe-întîlniri ale ziaristelor cu reprezentanþi ai diferitelor instituþii;
s-a elaborat posterul „Indiferenþa te face adept al violenþei“ (cofinanþare: OSIBudapesta $3500).
$11 016
Centrul Naþional de Studii ºi Informare pentru Problemele Femeilor, Galina
PRECUP, director de proiect, Centrul Naþional de Studii ºi Informare pentru
Problemele Femeilor. Au fost organizate 7 ºedinþe informative cu ONG-urile
naþionale, a fost creatã arhiva presei despre femei, s-au editat 4 numere ale

buletinului, s-a oferit asistenþã tehnicã ºi logisticã la 40 de ONG-uri (cofinanþare: Clubul Internaþional al Femeilor – $1050; PNUD – $2000; Global
Ministries of the Uniting Churches Bureau Europe/North America – 13 613
euro; Departamentul de Stat al SUA – $2000; USMF „N. Testemiþanu“ – $2592)
$10 585
Granturi pentru cãlãtorii :
Simpozion internaþional pentru reprezentanþii mass-media „Problemele
femeilor în lumea contemporanã“, Emilia GHEÞU, Teleradio Moldova, Ala
BUCEAÞCHI, „Zece Plus“, Aneta GROSU, APF Flux. Varºovia, Polonia.
$90
Total:

$21 691

Programul „Sãnãtatea femeii“
Scopul programului: Revigorarea sãnãtãþii femeilor prin susþinerea proiectelor de combatere a cancerului mamar, susþinerea programelor de profilaxie,
diagnosticare ºi tratare a cancerului, precum ºi a programelor de instruire a
femeilor în scopul educãrii unei atitudini civilizate faþã de propria sãnãtate.
Rezultate: Continuã proiectul implementat de Asociaþia Medicilor de Familie, care a demarat în 2000 ºi are o duratã de trei ani. În scopul sensibilizãrii femeilor asupra pericolului cancerului mamar s-a susþinut crearea a
trei spoturi care prin mesajul lor atenþioneazã femeile sã se adreseze la timp
medicului, le îndeamnã sã adopte o atitudine civilizatã faþã de propria sãnãtate. La ciclurile de sesiuni de instruire cu genericul „Implementarea screeningului patologiilor precanceroase ale glandei mamare în oficiile medicilor
de familie“ sînt antrenaþi medicii de familie din toate judeþele. În cadrul programului am susþinut un proiect pentru adolescente: „Suport psihologic ºi
medico-social adolescentelor în timpul sarcinii“. ªedinþa consultativã organizatã de Societatea de Menopauzã a identificat o echipã de medici care vor
lucra la elaborarea unui program în domeniul educaþiei pentru sãnãtate.
Granturi acordate :
Asociaþia Medicilor de Familie, Grigore BIVOL, director de proiect, Implementarea screeningului patologiilor precanceroase ale glandei mamare în
oficiile medicilor de familie. Au fost instruiþi pînã la moment 297 medici de
familie (proiectul e în derulare).
Buget din anul 2000
Asociaþia „Progres prin alternativã“, Dumitru ªIªCANU, director de proiect,
Suport psihologic ºi medico-social adolescentelor în timpul sarcinii. Rezultate
concrete: 5 seminarii pentru instruirea medicilor despre aspectele psihologice
specifice adolescentelor, editarea broºurii Adolescenþa ºi maternitatea.
$4690
Societatea de Menopauzã din Moldova, Ion BOLOGAN, director de proiect,
ªedinþa consultativã „Coordonarea acþiunilor în domeniul sãnãtãþii ºi calitãþii
vieþii în Republica Moldova“. Identificarea unei echipe de medici care vor elabora un program în domeniul educaþiei pentru sãnãtate.
$445
Fundaþia Republicanã pentru Copii „Speranþa“, Mircea CHISTRUGA, director de proiect, Crearea spoturilor publicitare „Douã mere“. Spoturile au fost
difuzate la Televiziunea Naþionalã, Pro TV, NIT .
$2989
Cheltuieli administrative:
Total cheltuieli:

$498,02
$8622,02

Programul „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 vio-
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lenþei manifestate împotriva femeilor, combaterea traficului de fiinþe umane,
fortificarea sãnãtãþii femeii, femeile ºi mass-media, susþinerea iniþiativelor
informaþionale, abordarea integratã a genurilor sub toate aspectele.
Scopul programului: Identificarea ºi sprijinirea unor grupe de iniþiativã ale
ONG-urilor ºi promovarea lor ca partener de dialog ºi acþiune în cadrul grupurilor de lucru cu factorii de decizie; sprijinirea activitãþii ONG-urilor atît din mediul urban, cît ºi din cel rural în vederea sporirii rolului ºi eficienþei lor sociale.
Rezultate: În urma acordãrii de granturi ONG-urilor a caror proiecte au
fost mai relevante a beneficiat comunitatea pe care o reprezentau. De exemplu, în judeþul Orhei în diferite comune au fost organizate mai multe seminarii de instruire pe domeniul legislaþiei; „telefonul încrederii“ a oferit
tinerilor posibilitatea de a beneficia pe gratis de consultaþia psihologului,
juristului în soluþionarea unor probleme personale. Femeile aflate în penitenciarul de la Rusca, ca urmare a implementãrii proiectului „Apãrarea femeilor
condamnate ºi a copiilor lor“, au avut posibilitatea sã-ºi revadã copii ºi sã
beneficieze de consultaþiile juristului.
Granturi acordate:
Clubul femeilor „Ora împlinirilor“, Liuba ZAMÃ, Sensibilizarea opiniei
publice vizavi de familie. Organizarea a 12 ºedinþe de informare în comunele
judeþului Orhei.
$3476
Societatea Internaþionalã a Drepturilor Omului (SIDO), Liubovi NEMCINOVA, director de proiect, Apãrarea drepturilor femeilor condamnate si a copiilor
lor. Au fost acordate consultaþii juridice gratuite, servicii ale avocatului; organizate vizite ale copiilor ºi rudelor în locul de detenþie; pregãtite propuneri
pentru modificarea legislaþiei naþionale referitor la drepturile copiilor ºi ale
femeilor condamnate.
$6620
Asociaþia „Tinerii pentru dreptul la viaþã“, Lilia RÃILEANU, director de
proiect, Formare de formatori în domeniul antrenãrii competenþelor sociale la
tinerele femei-ºomere. A fost editat un buletin informativ, s-a organizat un
curs „ Formare de formatori în domeniul competenþelor sociale“, o masã
rotundã pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare a proiectului.
$3000
Centrul „CONTACT“, Aliona NICULIÞÃ, director de proiect, Sporirea capacitãþilor organizaþionale ºi manageriale ale ONG-urilor de femei. S-a acordat
suport financiar ONG-urilor active pe problemele femeilor din zona ruralã din
Nord, Centru, Sud (pentru detalii, vezi raportul din Programul Societate Civilã).
$10 000
Centrul de Diagnosticare ºi Reabilitare „Armonie“, director de proiect, Natalia PERCIUN, „Telefonul încrederii“ pentru adolescente. S-a acordat suport
psihologic adolescenþilor care au apelat în momente de crizã.
$780
Granturi pentru cãlãtorii:
Participare la ciclul de sesiuni de formare „Building Information and Documentation Centers“, Liliana DONÞU, Irina TURCULEÞ, CNSIPF, Zagreb, Croaþia.
$1112
Participare la cea de-a 27 Conferinþã trienalã a IFUM (Federaþia Internaþionalã a Femeilor cu Studii Universitare) cu genericul „Globalizare: conexiuni
prin educaþie“, Nadejda STOICA, ANFDU, Ottawa, Canada.
$750
Cheltuieli administrative:
Total cheltuieli:

$392,45
$26 130,45

Programul „Integrarea genurilor“
Misiunea programului: a atinge ºi a stabili echilibrul genurilor în structurile ºi procesele organizaþionale; educarea în spiritul noilor concepþii, valori
ºi scopuri ale abordãrii integrate a genurilor.

Istoria verbalã este o posibilitate accesibilã ºi utilã pentru prezentarea
realitãþilor istorice ce þin de femei în comunitãþile proprii, dar care prezintã
interes în plan internaþional.
Ziaristele antrenate în atelierul de creaþie „Tehnicile ºi modalitãþile de
realizare ale istoriei verbale“ s-au familiarizat cu tehnicile domeniului ºi s-au
antrenat în scrierea ºi editarea cãrþii Femeia în labirintul istoriei.
Granturi acordate:
Clubul Ziaristelor „Zece Plus“, Irina NECHIT, director de proiect, Atelier de
creaþie „Memoria femeilor. Istoria verbalã“. Rezultate concrete: 16 ziariste de
la diferite publicaþii au audiat cursul de instruire ºi familiarizare cu tehnicile
de realizare a proiectului „Istoria verbalã“ prezentat de Andrea Peto, Ungaria.
$4510
Centrul Naþional de Studii ºi Informare pentru Problemele Femeilor, Irina
NECHIT, director de proiect, „Femeia în labirintul istoriei“ (proiect în curs de
realizare). Rezultate concrete: 12 ziariste au fost antrenate în scrierea unei
culegeri de schiþe documentare Femeia în labirintul istoriei.
$4689
Cheltuieli administrative:
$215
Total cheltuieli:
$9414

Programul „Politicile genurilor ºi mass-media“
Misiunea programului: A spori nivelul înþelegerii ºi implementãrii conceptului „Egalitatea genurilor“. A facilita evoluþia dezbaterilor, discuþiilor problemelor sociale, tradiþional calificate ca probleme ale femeilor, la nivelul
întregii societãþi, cu efecte politice, sociale ºi economice – aspecte care înglobeazã, de facto, societatea în ansamblu, nu doar femeile.
Rezultate: A fost selectatã echipa de jurnaliºti ºi analiºti (patru persoane)
care vor realiza un scenariu de film documentar axat pe unul dintre
subiectele majore care vizeazã femeile, viaþa lor fizicã ºi spiritualã.
Granturi acordate:
Ludmila VASILACHE, director de proiect, Vitalie DOGARU, Angela IERIZEANU, Grigore VASILESCU, Mass-media ºi abordarea genurilor. Elaborarea
scenariului unui film documentar Drumul tutunului.
$800
Granturi pentru cãlãtorii :
„Mass-media ºi abordarea genurilor“, atelier pentru ziariºti, Ludmila VASILACHE, Vitalie DOGARU, Alma-Ata, Kîrgîzstan.
$1374,10
Cheltuieli administrative:
$95
Total cheltuieli:
$2269

Programul„Documentarea ºi evaluarea programelor pentru femei ale
FSM“
Din iniþiativa Reþelei Programe pentru Femei s-a fãcut o evaluare a activitãþii. În urma acestei evaluãri, în cadrul Reþelei Programelor pentru Femei
realizate în perioada 1998-2001 s-a publicat un raport despre impactul
proiectelor implementate, totodatã sugerîndu-se ºi unele idei care ar contribui
la o reuºitã a programului. Evaluarea a fost efectuatã de Adela Scutaru, directorul executiv al ONG-ului „Junior Achievement“.
Cheltuieli:

$1037,27

Program „Traducere ºi editare de carte“
Scopul programului: A facilita accesul publicului la acest gen de literaturã.
Editura „Sigma“, Iuliu GHEORGHICIUC, director de proiect, Peterson, V.
Spike & Runyan A. Sisson, Global Gender Issues -Dilemmas in World Politics,
1000 ex.
$6429
Cheltieli de administrare de program:
Total cheltuieli Programe pentru femei:

$9416
$116 884
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Programul „Est-Est“ a demarat în Moldova în 1993. Prin proiectele desfãºurate Programul încearcã sã faciliteze procesul de democratizare în cadrul
societãþii moldoveneºti în baza familiarizãrii ºi asimilãrii experienþei din
Europa Centralã ºi de Est. În 2001 Programul „Est-Est“ ºi-a continuat activitatea de stabilire a relaþiilor de colaborare dintre organizaþiile neguvernamentale ºi instituþiile din Moldova ºi partenerii din þãrile Europei Centrale si
de Est, domeniile de interes prioritar fiind sprijinirea cooperãrii regionale ca
modalitate de realizare a dialogului între þãrile din regiune, promovarea
intereselor ºi cãutarea de soluþii pentru rezolvarea problemelor existente în
societãþile în schimbare, avînd drept scop edificarea societãþii deschise în
Republica Moldova. Prin intermediul Programului „Est-Est“, Moldova a fost
vizitatã de peste o sutã de experþi din strãinãtate, sosiþi în vizite de lucru sau
în calitate de participanþi la seminarii, conferinþe, mese rotunde, workshopuri. Peste 70 de experþi din Moldova, reprezentanþi ai ONG-urilor, instituþiilor publice ºi ai mass-media, au avut posibilitatea sã participe la întrunirile
internaþionale din regiune. Pe de altã parte, evenimentele din cadrul
Programului „Est-Est“ au întrunit peste 300 de participanþi locali, care au
beneficiat de oportunitatea de a lua cunoºtinþã de informaþia de ultimã orã ºi
a se familiariza cu reuºitele ºi dificultãþile cu care se confruntã þãrile din
regiune în procesul lor de democratizare.
În continuare vã prezentãm informaþia despre proiectele realizate în
Moldova, iniþiativele bilaterale, dar ºi despre beneficiarii programului.

Proiecte realizate în Moldova ºi iniþiative bilaterale
Centrul pentru Transparenþã ºi Democraþie din Moldova (CTDM) ºi Programul „Est-Est“ al Fundaþiei Soros-Moldova, ONG-uri de tineret întru implementarea Pactului de Stabilitate spre integrarea europeanã. Subprogramul
pentru Europa de Sud-Est, 26-27 aprilie, Chiºinãu.
$9933
ANTREC-Moldova (Asociaþia Naþionalã a Turismului Rural, Ecologic ºi
Cultural din Moldova), Programul „Est-Est“ al Fundaþiei Soros-Moldova ºi Fundaþia pentru Dezvoltarea Ruralã din Polonia, Oportunitãþi pentru dezvoltarea
ruralã a comunitãþilor: Colaborarea moldo-polonezã. Vizite de studiu în Polonia:
2-7 aprilie, Varºovia ºi Ilawa, 13-28 mai, Gietrzwaid, Blaskowizna, Suwalki ºi
Wizna, 27 septembrie-2 octombrie, Varºovia, Wola Uhruska.
$13 536
Asociaþia „Raza Soarelui“ din Moldova ºi „ECOSENS-România“, Experienþa
Moldovei: Cãtre un dialog eficient dintre ONG-ri ºi autoritãþile locale, 20-30 mai,
Chiºinãu, Fãleºti, Soroca, Bãlþi, Edineþ, Orhei, Cimiºlia ºi Cahul.
$5371
Alianþa de Microfinanþare din Moldova ºi Asociaþia Lituanianã a
Uniunilor de Credit (ALKU), Societatea de Dezvoltare Internaþionalã, filiala
din Lituania (SDID), Uniunile de acumulare ºi credit din Lituania ºi societaþile de credit din Moldova: Lecþii ºi posibilitãþi de colaborare, 7-11 mai,
Vilnius, 11-15 iunie, Chiºinãu, Rãciula, Sãºeni, Manta, Cahul, Corjeuþi, Bahu, Tocuz ºi Podgoreni.
$11 392
Asociaþia „Eco-Zon“, Recea, Asociaþia „Eco-Rãzeni“ ºi Miºcarea Ecologicã
„Tabiyat“ din Kîrgîzstan, Dezvoltarea parteneriatului comunitar dintre autoritãþile locale ºi ONG-urile de mediu, 23-30 mai, Almaty, 12-19 septembrie,
Chiºinãu, ªtefan-Vodã, Soroca, Bãlþi, Glodeni, Ungheni.
$12 703
Programul „Est-Est“ al Fundaþiei Soros-Moldova, Centrul de Informare ºi
Documentare în Drepturile Copiilor (CIDCR) ºi Asociaþia Studenþilor cu
Dizabilitãþi din Moldova, Sã fim împreunã: Integrarea tinerilor cu dizabilitãþi
în mediul academic, 24 iunie-1iulie, Holercani.
$5743

Societatea Tinerilor Istorici din Moldova ANTIM ºi Fundaþia SorosMoldova, Religia, societatea ºi educaþia în þãrile posttotalitare din Europa
Centralã ºi de Est. Traducerea în limba englezã ºi publicarea materialelor
mesei rotunde cu acelaºi generic.
$2491
Centrul de asistenþã pentru ONG-uri CONTACT ºi Centrul de Dezvoltare a
Democraþiei Participative, Mandatarea societãþii civile moldoveneºti: Experienþa þãrilor Europei Centrale ºi de Est, 15-17 noiembrie, Chiºinãu.
$1988
Primãria municipiului Ungheni, Moldova ºi Primãria oraºului Konin,
Polonia, Experienþa oraºelor înrudite Ungheni - Konin: Practici noi de descentralizare în procesul implementãrii reformelor locale, 4-10 noiembrie, Konin,
Polonia.
$5409
Institutul de Politici Publice ºi Programul „Est-Est“ al Fundaþiei SorosMoldova, Masa rotundã: Educarea toleranþei în societãþi multiculturale, 4-6
octombrie, Chiºinãu, Comrat, Ciadîr-Lunga.
$10 371
Programul „Est-Est“ al Fundaþiei Soros-Moldova, Institutul Euro-Balcanic,
Facultatea Postuniversitarã de Drept ºi Politici Internaþionale, ªcoala de Drept
din Skopje, Macedonia, Edificarea încrederii ºi strategii de reglementare a
conflictelor în societaþile divizate: Studiu comparativ Macedonia - Moldova.
Subprogramul pentru Europa de Sud-Est. Traducerea în limba englezã ºi publicarea materialelor mesei rotunde cu acelaºi generic.
$2247
Total proiecte realizate:

$81 184

Proiecte de participare
Vanu JEREGHI, Olivia PÎRÞAC, Libertatea de asociere ºi exprimare: Principii ºi practici în domeniul drepturilor omului, 22-26 ianuarie, Baku, Azerbaidjan.
$1037
Claudia COADÃ, Nicolae BEªLIU, Copii abuzaþi: Incestul ºi pedofilia, 26-27
ianuarie, Zagreb, Croaþia.
$1560
Vladimir ROTARI, Vasile ZGARDAN, Mihai BLANC, Oleg KABAKOV, Calina
POSTOLACHE, Oleg LIPSKI, Iurii YAMATOV, Mihai BARKANOV, Maria COLOMEÞ, Tatiana PÎRVU, Comerþul liber în þãrile Europei de Sud-Est. Subprogramul Europei de Sud-Est, 2-6 februarie, Mangalia, România.
$1453
Eugenia PARLICOV, Ludmila COVALENCO, Angajarea guvernelor în sprijinirea voluntariatului pentru dezvoltarea socialã, 28-28 februarie, Biºkek,
Kîrghîzstan.
$1246
Oleg BOªCÃNEAN, Valentina CORNEA, Educaþia modernã preuniversitarã:
Etica, dreptul ºi drepturile omului, 25-30 martie, Sankt Petersburg, Rusia.
$673
Constantin STRATULAT, Florentina CIUPRINEAC, Integrarea Poloniei în
structurile europene: Relaþiile cu Ucraina, 2-6 aprilie, Varºovia, Poznan,
Polonia.
$1518
Tamara GUVIR, Ioana BOBÎNÃ, Svetlana LEU, Stela GUVIR, Ala NOVAC,
Strategii de dezvoltare a industriei: Kazahstanul, Moldova ºi Republica Cehã,
9-14 aprilie, Praga, Cehia.
$2335

Raport de activitate – 2001

86 87

Maria BÃLAN, Comitetul European de Coordonare în domeniul documentãrii asupra drepturilor omului, 18-21 aprilie, Sankt Petersburg.
$145
Ion CEBAN, Ana COREÞCHI, Studenþii în Pactul de Stabilitate: Uniunile
studenþeºti în þãrile Europei de Sud-Est. Subprogramul pentru Europa de SudEst, 21-24 aprilie, Zagreb, Croaþia.
$1248
Valentina CHICU, Gheorghe ªÃLARU, Iniþiative civice în reformarea politicilor educaþionale în regiunile rurale, 24-28 aprilie, Lviv, Ucraina.
$152
Stela SUHAN, Organizaþii de prestare servicii în domeniul HIV/SIDA: Parteneriat ºi colaborare, 17-20 mai, Tallinn, Estonia.
$673
Maria ÞURCANU, Andrei PONOMARIOV, Sergiu MUSTEAÞÃ, Cele mai bune
practici legislative în politici de tineret „Together 2001 North-East“, 24-27
mai, Vilnius, Lituania.
$1497
Elena CIGRINA, Sexualitatea în tranziþie: Acceptarea socialã ºi capitalul
social, educaþia sexualã, hãrþuirea sexualã. Definirea/ legalizarea sancþiunilor, drepturile civile ale homosexualilor ºi lesbienelor, 12-26 iunie, Dubrovnik, Croaþia.
$829
Valentin CIUMAª, Oraºele în procesul de promovare a statelor candidate la
UE, 22-23 iunie, Bucureºti, România.
$79
Viorel CIBOTARU, Prevenirea conflictelor dintre þãrile din sud-estul Europei.
Subprogramul pentru Europa de Sud-Est, 23-24 iunie, Sofia, Bulgaria.
$481
Simion LUPAªCU, Politici de protecþie a mediului: Slovacia, Iugoslavia,
Bulgaria, Ucraina ºi România, 4-10 iunie, Ploieºti, România.
$191
Ion CUHAL, Strategii de combatere a corupþiei pentru economiile în tranziþie, 18-22 iulie, Kiev, Ucraina.
$484
Margareta GUÞU, Ludmila TULUZ, ªcoala de varã: Educaþia pentru sãnãtate a tinerilor, 24 august-2 septembrie, Biºkek, Kirghizstan.
$1302
Nadejda HRIPTIEVSCHI, Sorin HANGANU, Igor DOLEA, Alternativele detenþiei, 9-11 septembrie, Bucureºti, România.
$150
Nicu POPESCU, Zece ani în CSI: Cîºtiguri ºi pierderi, 25-28 septembrie,
Volgograd, Rusia.
$499
Oleg BARBÃ, Neonelina SIMAN, Valeriu SAVA, Ajutorul medical primar în
þãrile est-europene, 26-29 septembrie, Sibiu, România.
$225
Ion CEBAN, Oleg TULEA, Probleme ºi soluþii comune ale þãrilor din sudestul Europei: Reþeaua organizaþiilor studenþeºti din þãrile din sud-estul Europei. Subprogramul pentru Europa de Sud-Est, 1-7 octombrie, Timiºoara,
România.
$404
Veaceslav ROTARU, Igor CELAªEV, Igor GHERTEªCO, Studenþii cu dizabilitãþi în învãþãmîntul superior, 2-7 octombrie, Belgrad, Iugoslavia.
$3209

Victoria REªETNIC, Ion BURCIU, Posibilitãþile ºi limitele de dezvoltare a
pieþelor ecologice, 3-7 octombrie, Hodmezovasarhey, Ungaria.
$822
Natalia MORARU, Sergiu TOMªA, Monitorizarea drepturilor copiilor, 1417 octombrie, Mangalia, România.
$128
Inga BURLACU, Viorica CREÞU, Instrumentele de comunicare pe piaþã pentru sprijinirea organizaþiilor nonprofit, 26-28 octombrie, Varºovia, Polonia.
$1078
Victor ZAHARIA, Andrei HARGHEL, Perioada de încercare pentru contravenienþii majori: Condiþii ºi perspective, 16-18 noiembrie, Dubrovnik, Croaþia.
$1604
Vasile TOFAN, Cristina PANFILOV, Stabilitatea þãrilor din sud-estul Europei: Abordarea regionalã, 16-26 noiembrie, Belgrad, Iugoslavia.
$1469
Melania MIHAILOV, Victor BORª, Gheorghe BACIU, Perspective legale naþionale ºi internaþionale de combatere a violenþei în familie, 30 noiembrie-2
decembrie, Iaºi, România.
$207
Ana MELNIC, Zinaida ONICÃ, Tehnologiile de sprijinire a businessului mic:
Probleme ale femeilor ºomere, 10-16 decembrie, Ialta, Ucraina.
$206
Victor COJOCARU, Ana COREÞCHI, Reglementarea conflictelor comunitare,
12-15 decembrie, Ljubljana, Slovenia.
$1613
Marin DOLINÞA, Biserica ºi religia dupã cãderea comunismului: Religia ºi
modele de transformare socialã, 14-15 decembrie, Zagreb, Croaþia.
$848
Total cheltuieli participãri:
Cheltuieli de administrare în program:
Total:

$ 29 365
$8 169
$118 718
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Centrul Naþional de Informaþie Medicalã „MedNet“
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Misiunea Programului „Sãnãtate publicã“ este dezvoltarea unui nou mod
de gîndire despre sãnãtate prin transformarea proceselor de formare a politicilor în domeniul sãnãtãþii ºi crearea unor elemente ºi mecanisme necesare
pentru aceasta în Republica Moldova. Programul doreºte sã dezvolte în continuare resursele umane, structurile ºi procesele îndreptate spre iniþierea
metodelor noi de luare a deciziilor. Prin aceasta va contribui la promovarea
unor relaþii echilibrate între cetãþeni, guvern, cercetãtori, prestatori de servicii
ºi finanþatori în sãnãtate. Prin facilitarea schimbului de informaþie ºi a
cunoºtinþelor ºi prin extinderea participãrii democratice se încurajeazã dezvoltarea unei societãþi deschise sãnãtoase.

Susþinerea iniþiativelor în domeniul sãnãtãþii publice
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã, New York)
Proiectele selectate în bazã de concurs pentru a fi finanþate:
Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie „N. Testemiþanu“, Grigore
BIVOL, director de proiect, Elaborarea specialitãþii medicina de familie în Republica Moldova. Crearea unui curriculum universitar. Deschiderea unui centru
model de instruire pentru medici de familie (cofinanþare: USAID, AIHA, Banca
Mondialã).
Proiect în curs de realizare (Buget 1998)
Centrul Independent de Jurnalism, Irina ZATUªEVSCHI, director de proiect,
Reþeaua naþionalã de comunicare în sãnãtate. Crearea reþelei naþionale de
ziariºti ce scriu despre sãnãtate. Organizarea de seminarii ºi cicluri de sesiune
de formare pentru ziariºti. Monitorizarea presei medicale cu plasarea rezultatelor pe pagina Internet. Editarea buletinului informaþional SanInfo (cofinanþare: OMS).
Proiect în curs de realizare (Buget 2000)
Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie „N. Testemiþanu“, Victor
ROTARU, director de proiect, Participare la reforma sistemului sãnãtãþii prin
reciclarea cadrelor administrative. Organizarea unui program de reciclare a
managerilor în Franþa. Organizarea vizitelor de lucru pentru studenþii medici
cu scop de dezvoltare a abilitãþilor de manageri de spitale (cofinanþare:
Grupul spitalier „St. Augustin“, Franþa; Asociaþia Moldova – Yvonne - Aimée).
Proiect în curs de realizare (Buget 2000)
Unitatea de Coordonare a Proiectului de Reformã/ Fondul de Investiþii în
Sãnãtate, Victor VOLOVEI, director de proiect, Evaluarea procesului de reformã a sistemului sãnãtãþii. Efectuarea unui studiu iniþial pentru evaluarea
sistemului sãnãtãþii din Republica Moldova (cofinanþare: Banca Mondialã).
Proiect în curs de realizare (Buget 2000)
Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie „N. Testemiþanu“, Oleg LOZAN, director de proiect, Dezvoltarea capacitãþilor în domeniul sãnãtãþii publice. Crearea Centrului de Instruire Continuã pentru manageri ai serviciilor de
sãnãtate. Elaborarea unui curriculum universitar pentru masteratul în Sãnãtatea publicã. Organizarea instruirii pe bazã de module scurte în domeniul
sãnãtãþii publice (cofinanþare: Banca Mondialã).
$114 000
Asociaþia Obºteascã „PHARMAROS“, Rostislav ROTARU, director de proiect,
Crearea bazei de date „Cadre Farmaceutice“. Elaborarea bazei de date pe baza fiºei
de evidenþã a specialistului farmacist. Crearea unui sistem de raportare pe Internet.
$1301
Societatea Ecotoxicologilor din Republica Moldova „Ecotox“, Elena ZUBCOV,
director de proiect, Controlul calitãþii produselor alimentare. Monitorizarea metalelor grele în produsele alimentare. Elaborarea materialelor informaþionale.
$2000
Asociaþia „Sãnãtate pentru Tineri“, Olga GAGAUZ, director de proiect,
Masa rotunda „Familia tînãrã: problemele medico-sociale“.
$100
Societatea Neurologilor din Moldova, Oleg PASCAL, director de proiect,
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Recuperarea persoanelor cu dizabilitãþi neurologice. Vizitã de lucru la Centrul
de Neurorecuperare Newcastle upon Tyne. Crearea registrului de evidenþã a
persoanelor ce necesitã asistenþã socio-medicalã (cofinanþare: DFID).
$2000
Asociaþia Cardiologilor din Moldova, Mihail POPOVICI, director de proiect,
Conferinþa a IV-a a Cardiologilor din Moldova. Organizarea conferinþei specializate cu participare internaþionalã.
$500
Centrul Naþional de Informaþie Medicalã „MedNet“, Dmitrii VOLCOV, director
de proiect, Crearea interfeþei WEB pentru anuarul statistic. Crearea interfeþei
WEB al anuarului statistic cu plasarea informaþiei medicale pentru publicul larg.
$2000
Centrul Naþional pentru Sãnãtate Publicã ºi Management Sanitar, Gheorghe RUSSU, director de proiect, Managementul schimbãrilor. Crearea grupului
de experþi pentru pregãtirea introducerii noului sistem de finanþare în sãnãtate: asigurãrile medicale sociale (cofinanþare: OMS).
$13 600
Societatea Neurologilor din Moldova, Diomid GHERMAN, director de
proiect, Curs educaþional în neurologie. Organizarea cursului educaþional în
neurologie cu participare internaþionalã (cofinanþare: FESN).
$3000
Granturi pentru cursuri de formare profesionalã:
Vizitã de lucru la Institutul de Politici Publice, Valeriu SAVA, Oleg LOZAN,
Bucureºti, România.
$157
Bursã pentru masterat în sãnãtate publicã, Luminiþa APETRI, Igor CIOBANU, Ierusalim, Israel.
$1632
Bursã pentru postmasterat în sãnãtate publicã, Dumitru MAXIMENCO,
Chiºinau, Moldova.
$5000
Participarea la deschiderea oficialã a ªcolii de Sãnãtate Publicã din Rusia,
Mihai CIOCANU, Valeriu SAVA, Dmitrii VOLCOV, Moscova, Rusia.
$1430
Participarea la conferinþa anualã ASPHER, Dumitru TINTIUC, Valeriu
SAVA, Viorel SOLTAN, Debrecen, Ungaria.
$1104
Alte cheltuieli program:

$380

Dezvoltarea sistemelor informaþionale
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã, New York)
Scopul programului este de a îmbunãtãþi procesul de luare a deciziilor
prin dezvoltarea sistemului informaþional în domeniul sãnãtãþii publice din
Republica Moldova.
Activitãþile programului:
– dezvoltarea sistemului informaþional medical în domeniul ocrotirii sãnãtãþii;
– realizarea reþelelor computerizate de monitorizare a maladiilor perinatale, maladiilor infecþioase, neinfecþioase ºi imunizãri;
– dezvoltarea bazelor de date medicale locale prin oferirea suportului financiar unitãþilor medicale, ONG-urilor ºi altor centre de specialitate;
– pregãtirea în domeniul sisteme informaþionale a personalului implicat
în dezvoltarea infrastructurii informaþionale;
– crearea unei biblioteci informatizate, cu specific medical, operaþionalã la
Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie „N. Testemiþanu“, Spitalul Clinic Republican ºi Centrul Naþional de Informaþie Medicalã.

Proiecte finanþate:
Centrul Naþional de Informaþie Medicalã „MedNet“, Dmitrii VOLCOV, director de proiect, Continuarea programului Internet Medical. Crearea reþelei computerizate dintre instituþiile medicale în raza mun. Chiºinãu. Monitorizarea
presei periodice medicale cu plasarea rezultatelor pe Internet. Crearea Portalului Medical pe Internet. Asigurarea accesului comunitãþii medicale la
Internet, poºtã electronicã ºi baze de date. Crearea unui consorþium dintre
bibliotecile medicale (cofinanþare: UNICEF, OMS).
Proiect în curs de realizare (Buget 2000)
Centrul Naþional pentru Sãnãtate Publicã ºi Management Sanitar, Petru
CRUDU, director de proiect, Dezvoltarea sistemului informaþional medical la nivel
judeþean. Revizuirea documentaþiei statistice ºi a indicatorilor statistici în vederea corespunderii standardelor internaþionale. Elaborarea conceptului de funcþionare a sistemului informaþional medical. Elaborarea programului computerizat
de colectare, stocare ºi analizã a informaþiei medicale (cofinanþare: OMS).
$40 000

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.
Domeniile vizate:
– crearea serviciilor specializate bazate pe comunitate pentru integrarea
persoanelor cu dereglãri mentale în familie ºi societate;
– susþinerea politicii de dezinstituþionalizare a serviciilor pentru persoanele cu handicap mental.
Proiecte finanþate:
Organizaþia obºteascã „Somato“, Jana CHIHAI, director de proiect, Centrul
de zi pentru persoane cu dereglãri mentale. Crearea unui centru de zi pentru
persoane cu dereglãri mintale în mun. Bãlþi (cofinanþare: Fondul de Investiþii
Sociale).
$17 940
Organizaþia obºteascã „Femeia ºi Copilul – Protecþie ºi Sprijin“, Alexandra
GRÃJDIAN, director de proiect, Centrul de zi pentru copii cu dereglãri mentale.
Crearea unui centru de zi pentru copii ce suferã de dereglãri mentale în or.
Criuleni (cofinanþare: Fondul de Investiþii Sociale).
$13 910
Centrul „ProUman“, Mihai MELNIC, director de proiect, Integrarea persoanelor cu handicap mental în familie ºi societate. Selectarea ºi reciclarea
personalului implicat în proiect, selectarea grupului-þintã ºi psihocorecþia lor
la domiciliu (cofinanþare: Ambasada SUA în Moldova).
$8150

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.
Domeniile vizate:
– dezvoltarea centrelor multidisciplinare pentru acordarea îngrijirii ºi tratamentului paliativ;
– dezvoltarea politicii naþionale în domeniul tratamentului paliativ.
Proiecte selectate în bazã de concurs pentru a fi finanþate:
Centrul Naþional de Medicinã Preventivã, Silvia STRATULAT, director de
proiect, Elaborarea standardelor naþionale de îngrijiri paliative pentru persoanele ce suferã de SIDA. Au fost organizate 2 mese rotunde ºi o conferinþã
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naþionalã. Au fost elaborate ºi aprobate de Ministerul Sãnãtãþii standardele
de îngrijiri paliative pentru bolnavii de SIDA.
$ 9960
Proiect operaþional, Traducere de carte. Traducerea cãrþii Symptom Control in Advanced Cancer de Roger Woodruff în limba românã ºi editarea ei întrun tiraj de 500 exemplare.
$ 4935
Asociaþia bolnavilor de miopatie din Moldova, Vitalie TONU, director de
proiect, Elaborarea materialelor informative. Elaborarea ghidului Ingrijiri
paliative în patologia neuromuscularã.
$ 3650
ONG „Bãtrînii“, Ion RÃZLOG, director de proiect, Crearea unui program educaþional în îngrijiri paliative. Dezvoltarea colaborãrii cu Centrul Spitalier Prémontré, Franþa.
$ 16 350
Proiect operaþional, Dezvoltarea conceptului „îngrijiri paliative“ în Moldova. Au fost elaborate standarde de îngrijiri paliative pentru diferite domenii. Au fost pregãtite 10 persoane în calitate de formatori locali.
$ 40 000
Granturi pentru cãlãtorii:
Curs de îngrijiri paliative, St. Christopher Hospice, Irina BAICALOVA,
Londra, Marea Britanie.
$ 4099

Seminariile Salzburg pentru medici
(În colaborare cu Fundaþia Austro-Americanã ºi Institutul pentru o
Societate Deschisã, New York)
Misiunea Programului „Seminariile Salzburg pentru Medici“ este de a contribui la ridicarea calitãþii serviciului medical în Republica Moldova prin acordarea posibilitãþii de a participa la seminariile consacrate metodelor avansate
de diagnostic ºi tratament pentru medici din diverse domenii ale medicinii.
Obiectivele programului:
– asigurarea participãrii medicilor ºi rezidenþilor la seminariile ºi stagiile
Salzburg;
– organizarea concursurilor deschise pentru participare la seminarii;
– crearea centrului virtual (Open Medical Club);
– colaborarea cu programele similare din alte þãri ºi Fundaþia Austro-Americanã care ar contribui la realizarea scopurilor propuse.
Proiect finanþat:
Centrul Naþional de Informaþie Medicalã „MedNet“, Viorica ROTARU,
director de proiect, Implementarea Programului „Seminariile Salzburg pentru
medici“. Rezultate concrete: 24 de medici au participat la 16 seminarii în
diverse domenii cu durata de o sãptãmînã ºi 4 medici au fost la stagii cu o
duratã de o lunã în 4 domenii diferite ale medicinii.
$26 057
Alte cheltuieli program:

943$

Seminariile Schweitzer
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã, New York ºi
Institutul Umanistic Albert Schweitzer)
Acest program constã în susþinerea participãrii reprezentanþilor din Republica Moldova la o serie de conferinþe regionale, seminarii pentru cîteva þãri
ºi seminarii pentru o þarã organizate de Institutul „Albert Schweitzer for
Humanities“. În cadrul acestui program au fost identificate cîteva necesitãþi
prioritare pentru Programul de Sãnãtate publicã:
– dezvoltarea politicilor în domeniul sãnãtãþii publice ºi al reformei sistemului sãnãtãþii;
– întãrirea infrastructurii sãnãtãþii publice;

– dezvoltarea valorilor etice ºi standardelor de calitate profesionale;
– mobilizarea socialã prin intermediul implicãrii populaþiei în luarea
deciziilor.
A fost finanþat urmãtorul proiect:
Societatea „Management ºi asigurãri în medicinã“, Valeriu SAVA, director
de proiect, Conferinþa naþionalã „Perspecitva asigurãrilor în sãnãtate în
Moldova“. Rezultate concrete: 103 specialiºti în sãnãtate publicã au participat
la conferinþã. Au fost discutate mecanismele eficiente de implementare a Legii
cu privire la asigurarea medicalã obligatorie (cofinanþare OMS).
$6504
Granturi pentru cãlãtorii:
Conferinþa „Strategii pentru controlul HIV/SIDA“, Tudor VASILIEV, Varºovia, Polonia.
$136,67
Conferinþa „Politici pentru prevenirea abuzului de alcool din aspectul sãnãtãþii publice“, Ion CUZUIOC, Anatol ADAJUC, Irina ZATUªEVSCHI, Budapesta, Ungaria.
$1159,49
Conferinþa „Rolul asociaþiilor profesionale în procesul de acreditare a medicilor“, Boris GOROªENCO, Grigore BIVOL, Budapesta, Ungaria.
$820,19

Prevenirea abuzului faþã de copii
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã, New York)
Granturi acordate
Centrul Naþional de Prevenire a Abuzului faþã de Copii, Daniela POPESCU,
director de proiect, Reþeaua de asistenþã psihosocialã a copilului ºi familiei „Amicul“. Crearea reþelei de asistenþã psihosocialã a copilului ºi familiei. Au fost
deschise 5 cabinete de asistenþã psihosocialã în Chiºinãu, Grãtieºti ºi Cãinari
pentru copiii victime ale diverselor forme de abuz (cofinanþare: Ambasada SUA).
$21 000
Centrul Naþional de Prevenire a Abuzului faþã de Copii, Daniela POPESCU,
director de proiect, Atelier de lucru „Evaluarea ºi intervenþiile în abuzul sexual faþã
de copii“. Au participat 30 psihologi din organizaþii specializate. S-au format abilitãþi practice de recuperare psihologicã a copiilor-victime ale abuzului sexual.
$680
Granturi cãlãtorii:
Seminarul „Prevenirea abuzului faþã de copii“ pentru psihologi, Daniela POPESCU, Ion NEGURA, Tatiana TURCHINA, Ecaterina STASII, Budapesta, Ungaria
$1610
Conferinta „Vizita post partum la domiciliu“, Lucia COSTIª, Adela BUDECI,
Tatiana PEEV, Tallinn, Estonia
$2034

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 ºi 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.
Granturi acordate:
ONG „Tinerii pentru Dreptul la Viaþã“, filiala Bãlþi, Ina BIRIUCOVA, director de
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proiect, Reducerea noxelor, Bãlþi. Acoperirea cu servicii a 628 UDI. Deschiderea liniei fierbinþi pentru problemele HIV/SIDA ºi droguri (cofinanþare: PNUD, $7500).
$6855
Asociaþia obºteascã „Împreunã sã Salvãm Viitorul“, Fãleºti, Iurie OSOIANU,
director de proiect, Reducerea noxelor, Fãleºti. Acoperirea cu servicii a 214 UDI.
Reducerea numãrului de UDI HIV pozitivi cu 15% (cofinanþare: PNUD, $2100).
$4965
Centrul de Educaþie ºi Reabilitare „Adolescentul“, Orhei, Tatiana SOROCOVICI, director de proiect, Reducerea noxelor, Orhei. Acoperirea cu servicii a 214
UDI. Extinderea proiectului în Rezina. Suportul autoritãþilor locale pentru
activitãþile proiectului (cofinanþare: PNUD, $2100).
$7700
Asociaþia obºteascã „AntiHIV“, Ruslan DAVID, director de proiect, Reducerea noxelor antiHIV, Chiºinãu. Rezultate concrete: 15 tipuri de materiale informaþionale pentru reþea cu un tiraj total de 23 400 copii. Dezvoltarea paginii
web www.hr.mednet.md (cofinanþare: PNUD, $6400).
$6230
Centrul Naþional ªtiinþifico-Practic de Medicinã Preventivã, ªtefan GHEORGHIÞÃ, director de proiect, Reducera noxelor, Chiºinãu. Acoperirea cu servicii a
647 UDI. Reducerea numãrului de cazuri HIV/SIDA printre UDI cu 10% (cofinanþare: PNUD, $4765).
$4690
Centrul Educaþional „Alcoolismul ºi Narcomania“, Soroca, Ion MARCOCI,
director de proiect, Reducerea noxelor, Soroca. Acoperirea cu servicii a 380
UDI din populaþia romilor.
$14 060
Organizaþia obºteascã „Reforme medicale în penitenciare“, Dumitru LATICEVSCHII, director de proiect, Activitãþi de reducere a noxelor în penitenciare.
Schimb de seringi în 1 penitenciar. Organizarea seminariilor pentru deþinuþi
privind SIDA, droguri ºi comportamente inofensive.
$ 33 225
Granturi pentru cãlãtorii:
Participarea la ºedinþa de expertizã a proiectelor din Ucraina, Stela BIVOL,
Kiev, Ucraina.
$192,93
Ciclu de sesiuni de formare pentru dezvoltarea capacitãþilor organizaþionale, Ecaterina ROTARU, ªtefan GHEORGHIÞÃ, Iurie OSOIANU, Nicolae
TALMACI, Dumitru LATICEVSCHI, Alexei LEORDA, Ion MARCOCI, Vasile
BRÎNZÃ, Sinaia, România.
$754,56
Ciclu de sesiuni de formare „Necesitãþile persoanelor ce trãiesc cu HIV/
SIDA“, ªtefan GHEORGHIÞÃ, Ecaterina ROTARU, Ina BIRIUCOVA, Andrei STOLEAR, Mensk, Belarus.
$2117,08
Ciclu de sesiuni de formare „Acordarea Serviciilor Populaþiilor cu Necesitãþi Speciale ºi Minoritãþilor“, Ruslan DAVID, Viorica SÎRBU, Lucia MARCOCI,
Ion MARCOCI, Iurie OSOIANU, Sofia, Bulgaria.
$3068,25
Ciclu de sesiuni de formare pentru lucrãtorii outreach, Igor CÎªLARU,
Mihail IVANOV, Cracovia, Polonia.
$1303,42
Ciclu de sesiuni de formare pentru determinarea necesitãþilor organizaþionale, MSF, Ucraina, Ion MARCOCI, Veaceslav EFIMENCO, Ina BIRIUCOVA,
Serghei STOLEAR, Libovi ANDREEV, Anatol MARANDICI, Ecaterina ROTARU,
Nicolae BORDENIUC, Ruslan DAVID, Dumitru LATICEVSCHI, Nicolae BODRUG,
Iurie OSOIANU, Igor DUBINA, Tatiana SOROCOVICI, Chiºinãu, Moldova.
$839, 78

Participarea la Adunarea Generalã a Naþiunilor Unite în problema HIV/SIDA,
Ala SNIGUREAC, New York, SUA.
$2506,16
Alte cheltuieli program:
Cheltuieli de administrare de program:
Total cheltuieli program:

$1102,21
$ 11 326
$ 432 551

Centrul Naþional de Informaþie
Medicalã ºi Asistenþã „MedNet“
NATIONAL
CENTER
OF MEDICAL
INFORMATION

WORLD
WIDE
WEB

Misiunea organizaþiei este sã devinã organizaþie - lider atît în promovarea
ºi dezvoltarea infrastructurii informaþionale în domeniul medicinii ºi dezvoltarea reþelei naþionale de schimb de informaþie medicalã, cît ºi în contribuþia la perfecþionarea nivelului de studii universitare ºi postuniversitare
medicale în Republica Moldova.

Activitatea organizaþiei în anul 2001
Particularitãþile activitãþii organizaþiei au þinut de continuitatea implementãrii resurselor informaþionale în domeniul medicinii, implementarea de noi
proiecte, lãrgirea spectrului de activitãþi, reþelei medicale ºi sporirea eficacitãþii
conectãrii utilizatorilor reþelei prin lãrgirea canalului de acces la Internet. În
scopul de a facilita accesul la informaþie pentru Centru au fost procurate cele
mai noi baze de date medicale ºi programe de instruire. Pentru persoanele care
nu au acces la reþea a fost pusã la dispoziþie sala de calculatoare a Centrului.
Utilizatorii acestei sãli au posibilitatea de a folosi toate resursele accesibile ºi
serviciile reþelei Medicale INTRANET ºi ale reþelei globale INTERNET, accesul în
salã ºi la toatã informaþia oferitã rãmînînd a fi în continuare gratuit. Din momentul deschiderii au fost înregistrate peste 19 000 vizite (profesori, medici,
colaboratori ºtiinþifici, doctoranzi, rezidenþi, magiºtri, studenþi). Timp de doi ani
la Centru au avut loc cursuri gratuite de instruire, orientate spre necesitãþile utilizatorilor (pentru responsabilii de funcþionarea reþelelor locale în instituþiile
medicale, pentru medici ºi personalul medical).
Realizãri semnificative
– a fost lansat proiectul „PharmaPlus“, primul ghid, îndrumar farmacologic on-line dedicat în întregime comunitãþii farmacologice, farmaceutice
ºi clinico-farmacologice naþionale în special ºi internaþionale în general.
În cadrul proiectului continuã sã fie permanent actualizatã ºi reînnoitã
informaþia plasatã pe site. Relaþiile de parteneriat cu Institutul Naþional
de Farmacie au contribuit la traducerea în limba rusã a bazei de preparate farmaceutice plasate în cadrul proiectului „PharmaPlus“;
– a fost lansat primul compartiment al portalului medical „Presa despre
sãnãtate“, care reprezintã prima revistã a presei în Republica Moldova
unde sînt reflectate toate publicaþiile cu tematicã medicalã. Articolele în
limbile românã ºi rusã ce trateazã subiecte din domeniul medicinii sînt
actualizate zilnic;
– a fost iniþiat Programul „Biblioteci Medicale“ care îºi propune scopul de
a schimba calitativ principiile de gestiune a fondului bibliotecilor, ameliorîndu-le ºi simplificînd principiile de evidenþã ºi exploatare a resurselor lor. În perspectivã, informaþia despre materialele ºtiinþifice va putea
fi accesatã prin Internet;
– au continuat activitãþile în cadrul programului „Seminariile de la Salzburg“. Candidaþii care au fost admiºi la concurs au avut posibilitatea pe
parcursul anului ºi în continuare sã beneficieze de stagii practice în cele
mai bune clinici din Austria;

Str. Testemiþanu nr. 27
MD 2025, Chiºinãu, Moldova
Tele.: (373 2) 72 75 77
Fax: (373 2) 72 75 77
E-mail: medinfo@mednet.md
Web site: http://www.mednet.md
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– CNIM „MedNet“ a creat site-ul Centrului Expoziþional Moldova http://www.
moldmedizin.moldexpo.md/ ºi continuã sã actualizeze informaþia în cadrul paginei;
– CNIM „MedNet“ a participat la expoziþia „MoldMEDIZIN“ 2001 unde a
prezentat primul compartiment (presa medicalã) al proiectului „Portalul
Medical“, proiectul „PharmaPlus“, Programul „Seminariile de la Salzburg“, care s-au bucurat de succes;
– CNIM „MedNet“ a contribuit la organizarea Simpozionului Internaþional
al Neurologilor ºi Neurochirurgilor care a avut loc în Moldova, Chiºinãu,
la data de 28-29 septembrie 2001, ºi a susþinut informaþional acest for
al neurologilor: http://neuro.mednet.md/;
– au fost întreprinse numeroase activitãþi de publicitate (compartimentul
Web – serviciul de bannere (1ha.ad.md ºi ad.md) ºi compartimentul
tipar – broºuri, pliante, calendare), care au contribuit la popularitatea
Web Site-lor.

Proiectul „Pharmaplus“
Proiectul „PharmaPlus“ este unul din primele proiecte on-line în domeniul
medicinii ºi farmaciei.
Scopul acestui proiect constã în crearea ghidului preparatelor omologate
în Republica Moldova, cu descrieri complete ºi recomandãri de utilizare a lor,
cu un clasificator al resurselor farmaceutice ºi al reprezentanþelor firmelor
farmaceutice prezente la noi.
În anul 2000 Institutul Naþional de Farmacie ºi-a încheiat lucrul asupra cãrþii
Preparate Omologate în Republica Moldova care descrie toate preparatele înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova ºi a acordat Centrului „MedNet“ dreptul
exclusiv de a crea versiunea ei electronicã în regim on-line. Cu sprijinul financiar
al Fundaþiei Soros-Moldova a fost creat în timp scurt un program original care a
permis plasarea pe Internet a unei pagini http://www.pharmaplus.mednet.md/ cu
principii simple de navigare pentru a gãsi preparatele necesare. Paralel a fost
creat un compartiment care reflectã baza legislativã a Republicii Moldova în
domeniul producerii ºi comercializãrii preparatelor farmaceutice ºi, de asemenea,
un catalog al producãtorilor ºi distribuitorilor preparatelor farmaceutice prezente
pe teritoriul Republicii Moldova. Catalogul este în permanenþã completat ºi reînnoit. Actualmente este în proces de elaborare un sistem interactiv de informaþii
privitor la prezenþa ºi preþul în farmacii a preparatelor cãutate. Informaþia pentru
acest sistem este prezentatã cu amabilitate de compania „BASAFARM“.
Acest proiect este înalt apreciat ºi foarte frecvent vizitat: în total vizite –
555 921, vizite de pe domenele com – 335 669; în medie – 2000 vizite/zi.
Accesul la informaþie este gratuit.

Proiectul „Portalul medical“
Scopul proiectului este de a facilita accesul liber al comunitãþii medicale la
informaþia din diferite ramuri ale medicinii. Întrucît Centrul „MedNet“ se aflã în
centrul reþelei medicale, s-a decis ca ºi portalul informaþional medical sã fie creat
pe baza lui. Portalul urmeazã sã cuprindã cu timpul cea mai mare parte sau chiar
toatã informaþia din domeniul actualitãþilor medicale, al lucrãrilor publicate ºi al
lucrãrilor ºtiinþifice din Republica Moldova, ceea ce permite concentrarea într-un
singur loc a unei cantitãþi maxime de resurse medicale necesare atît utilizatorilor
centrului, cît ºi altor persoane interesate de probleme de medicinã ºi ocrotire a
sãnãtãþii în Republica Moldova. Astfel, este asiguratã o mai bunã organizare a
informaþiei de specialitate ºi este simplificat accesul la ea prin Internet.
Primul compartiment al portalului a fost lansat în martie 2001. Ulterior
au mai fost lansate altele douã. Prin urmare, utilizatorii au acces în prezent
la urmãtoarele trei compartimente:
Presa despre sãnãtate
Prima revistã a presei în Republica Moldova care reflectã toate publicaþiile
cu tematicã medicalã. Articolele în limbile românã ºi rusã care trateazã
subiecte din domeniul medicinii sînt actualizate zilnic. Acest compartiment
funcþioneazã din martie 2001, dar posedã ºi o arhivã a publicaþiilor începînd

cu august 2000. Motoarele de cãutare dupã cuvintele-cheie, teme ºi autori
faciliteazã munca utilizatorilor ºi le economiseºte timpul. Pentru fiecare articol este indicat autorul ºi publicaþia din care a fost extras. Adresa revistei de
presã despre sãnãtate în Republica Moldova este: http://press.mednet.md
Evenimente din domeniul medicinii
Acest compartiment reflectã congrese, conferinþe, expoziþii, simpozioane ºi
seminarii care þin de medicinã ºi se desfãºoarã în Republica Moldova, propunîndu-ºi cu timpul sã cuprindã toate evenimentele importante în acest sens.
Primele pagini ale compartimentului prezintã expoziþia internaþionalã
MoldMEDIZIN & MoldDENT’2001 ºi Simpozionul Internaþional al Neurologilor ºi Neurochirurgilor care s-au desfãºurat în septembrie 2001. Acum sînt
în pregãtire pagini noi.
Reþeaua de comunicare în domeniul sãnãtãþii din Moldova (Health Communicaton Network) este proiectul Centrului Independent de Jurnalism, finanþat de
Fundaþia Soros-Moldova ºi de Biroul Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii din
Moldova. Proiectul, prevãzut pentru perioada 2000-2001, are scopul sã reuneascã ziariºti care scriu despre sãnãtate, medici, manageri de sãnãtate, cercetãtori ºtiinþifici, reprezentanþi ai asociaþiilor obºteºti pentru a propaga un mod de
viaþã sãnãtos, ameliorînd astfel informarea populaþiei despre sãnãtate ºi contribuind la dezvoltarea simþului rãspunderii personale pentru propria sãnãtate ºi
respectiv pentru sãnãtatea societãþii. Pentru a atinge acest scop se preconizeazã:
– monitorizarea continuã a publicaþiilor despre sãnãtate în presa naþionalã ºi asigurarea accesului cît mai larg la aceste informaþii, plasîndu-le
pe Internet;
– organizarea întîlnirilor tematice dintre ziariºti ºi medici, a conferinþelor
de presã, a seminariilor care permit o fortificare a legãturilor între massmedia ºi specialiºtii din domeniul sãnãtãþii ºi, în fine, constituie un bun
prilej pentru a prezenta populaþiei informaþii veridice ºi ºtiinþific argumentate despre sãnãtate;
– editarea buletinului Saninfo care conþine materiale metodice, statistice
ºi informative din domeniul medicinii adresate ziariºtilor ºi altor specialiºti interesaþi de domeniu;
– concursuri pentru cea mai bunã publicaþie (emisiune) din domeniul sãnãtãþii, sau despre modul de viaþã sãnãtos;
– contribuirea la elaborarea ºi menþinerea compartimentelor tematice despre sãnãtate în periodice, crearea emisiunilor televizate ºi radio, retransmiterea materialelor oferite de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
(OMS) ºi de partenerii ei;
– organizarea expoziþiilor tematice ºi a altor acþiuni în relaþie cu evenimente
importante în activitatea Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii. Reþeaua naþionalã de asigurare informaþionalã în sãnãtate este una dintre verigile
Reþelei Europene de Asigurare Informaþionalã în Sãnãtate (European
Health Communication Network).
Aceste resurse medicale unice sînt înalt apreciate, pagina respectivã numãrînd în jur de 500-600 de vizite pe zi. Total de la deschidere a fost vizitatã de 47
174 persone iar vizitele de pe domenele com au atins cifra de 23 587.

Proiectul „Biblioteci medicale “
În ianuarie 2001 Fundaþia Soros-Moldova iniþiazã Programul „Biblioteci
Medicale“. Scopul acestui program este crearea catalogului electronic partajat
unic pentru Biblioteca ªtiinþificã Republicanã ºi Biblioteca Universitãþii de
Stat de Medicinã ºi Farmacie „N.Testemiþanu”. În cadrul acestui proiect a fost
creat un consorþiu dintre bibliotecile sus-numite ºi Centrul „MedNet“. Acest
consorþiu îºi propune sã schimbe calitativ principiile de gestiune a fondului
bibliotecilor, ameliorîndu-le ºi simplificînd principiile de evidenþã ºi exploatare a resurselor lor. Pentru realizarea proiectului a fost procurat un program
computerizat performant destinat informatizãrii lucrului bibliotecilor ºi a fost
pus în funcþiune un sistem interactiv prin intermediul reþelei medicale a
Centrului „MedNet“. În perspectivã, informaþia despre materialele ºtiinþifice
va putea fi accesatã prin Internet. Pentru aceasta va fi creat un compartiment
special destinat acestui scop în cadrul Portalului Medical Naþional.
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„Seminariile medicale din Salzburg“
Fundaþia Soros-Moldova a transferat activitãþile din cadrul proiectului
„Seminariile Medicale din Salzburg” Centrului „MedNet“ în anul 2000. Proiectul
este finanþat de Fundaþia Soros ºi Fundaþia Austro-Americanã ºi este destinat
tinerilor specialiºti-medici care vor sã cunoascã cele mai actuale metode de
diagnostic ºi tratament folosite în Occident. Candidaþii care au fost admiºi la
concurs au posibilitatea de a beneficia de stagii practice în cele mai bune clinici
din Austria. „Seminariile din Salzburg“ includ: Seminariile Cornell din Salzburg
pentru medicina adultului, Seminariile Philadelphia din Salzburg pentru pediatri, Seminariile Duke din Salzburg pentru medicii de familie ºi specialiºti în
sãnãtate publicã ºi Seminariile Columbia din Salzburg. Toate cheltuielile pentru
cãlãtorie, sejur ºi studii sînt acoperite de Institutul pentru o Societate Deschisã
din New York ºi Ministerul Federal de ªtiinþe din Austria. Proiectul va fi
finanþat pînã în 2005. Orarul stagiilor tematice poate fi gãsit pe pagina
Centrului „MedNet“: http://www.mednet.md/salzburg/en.html Stagiile se desfãºoarã încontinuu, iar concursul pentru a participa la aceste stagii are loc de
douã ori pe an. În 2001, 24 de medici au participat la 16 seminarii în diverse
domenii cu durata de o sãptãmînã ºi 4 medici au fost la stagii cu o duratã de o
lunã în 4 domenii diferite ale medicinii. În perioada funcþionãrii proiectului
peste 160 de specialiºti au beneficiat de el avînd posibilitatea de a stabili contacte cu medici din diferite þãri, în acelaºi timp s-au dezvoltat relaþii de parteneriat cu oficiul Fundaþiei austro-americane din Salzburg. O realizare importantã
a fost crearea Clubului deschis pentru medici, care organizeazã videoconferinþe
pentru medici ºi seminarii-satelit.

Baza de date EBSCO
Din primele zile ale creãrii Centrului s-a acordat un rol deosebit procurãrii
bazelor de date medicale. O acþiune importantã a fost abonarea la una din
cele mai performante baze de date medicale EBSCO. Aceastã colecþie cuprinde
o mare parte a informaþiei medicale, atît sub aspect clinic, cît ºi sub aspect
juridic ºi social. Baza de date poate fi accesatã atît prin Internet:
http://search.epnet.com, cît ºi pe serverul local al CNIM „MedNet“. Din luna
septembrie baza de date EBSCO poate fi accesatã, pentru utilizatorii Centrului
„MedNet“, fãrã a fi autentificaþi prin nume de înregistrare ºi parolã. Accesul
are loc în baza determinãrii IP – adresei fizice a computerului utilizatorului
reþelei. Baza de date este compusã dintr-o colecþie de 20 CD ºi 10 DVD. Baza
cuprinde anii 1960 - 2001, iar în regim on-line informaþia este de ultimã orã.
Baza de date este pusã la dispoziþia tuturor utilizatorilor reþelei CNIM
„MedNet“ gratis, graþie suportului financiar al Fundaþiei Soros-Moldova ºi al
Universitãþii de Stat de Medicinã ºi Farmacie „N. Testemiþanu”.

Programul de cicluri de sesiuni de formare
Acest program prevede organizarea cursurilor gratuite de instruire, orientate spre necesitãþile utilizatorilor (pentru responsabilii de funcþionarea
reþelelor locale în instituþiile medicale, pentru medici ºi personalul medical).
Pe parcursul anului 2001 la baza CNIM „MedNet“ cu ajutorul Centrului IATP
au fost organizate cursuri pentru toþi doritorii. Mai mult de 280 persoane au
avut posibilitatea sã obþinã cunoºtinþe în domeniul utilizãrii calculatorului,
sistemelor operaþionale ºi utilizãrii Internetului.
În acelaºi timp, colaboratorii Centrului au avut posibilitatea de a participa
la conferinþe ºi seminarii internaþionale pentru a-ºi actualiza cunoºtinþele în
domeniul celor mai noi principii de construire a reþelelor ºi dezvoltare a sistemelor informaþionale.
Resurse financiare:
Fundaþia Soros - Moldova
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
UNICEF
AIHA

$58 685 (budget 2000-2002)
$518
$25 620
$1680
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Programul „Dezvoltare economicã ruralã“ a fost realizat în cadrul Programului de Asistenþã pentru Fermierii Privaþi (PAFP), cofinanþat de Agenþia SUA
pentru Dezvoltare Internaþionalã (USAID) ºi East-West Management Institute, Inc.
Misiunea programului „Dezvoltare Economicã Ruralã“ este susþinerea
creºterii economice a Moldovei prin asistenþa acordatã antreprenorilor rurali,
considerînd cã dezvoltarea consecventã ºi continuã a întreprinderilor rurale
va asigura creºterea întreprinderilor private în general, creînd locuri noi de
muncã ºi sporind veniturile populaþiei.
Obiectivele programului sînt:
– crearea unui cadru favorabil dezvoltãrii antreprenorilor ºi fermierilor
pri-vaþi prin modificarea legislaþiei existente ºi, dupã caz, elaborarea
noilor legi ºi acte normative;
– eradicarea sãrãciei prin sporirea eficienþei întreprinderilor mici ºi mijlocii rurale, susþinînd cooperarea micilor întreprinzãtori care achizþioneazã produsele agricole sau furnizeazã materii prime sau presteazã
servicii întreprinderilor rurale, a întreprinderilor care presteazã servicii
tehnice, de marketing etc., ºi care, la rîndul lor, vor susþine transformarea întreprinderilor agricole private în afaceri viabile ºi eficiente;
– extinderea ºi perfecþionarea capacitãþilor prestatorilor de servicii de consultanþã juridicã pentru a contribui la protecþia drepturilor fermierilor,
precum ºi perfecþionarea cunoºtinþelor acestora în domeniul juridic;
susþinerea prestatorilor serviciilor de informare a fermierilor din Moldova, prin susþinerea publicaþiilor care ajutã fermierii în procesul de achiziþionare a materiilor prime ºi desfacere a produselor, oferindu-le
informaþii despre drepturile lor ºi despre posibilitãþile de dezvoltare a
întreprinderilor agricole;
– cîºtigarea încrederii publice prin informarea corectã ºi susþinerea proiectelor de analizã ºi elaborare a politicilor publice în domeniu.

Dezvoltarea întreprinderilor rurale
Acest subprogram a vizat susþinerea organizaþiilor neguvernamentale ºi a
companiilor de consultanþã în procesul de creare a 40 de cooperative de întreprinzãtor, care activeazã în domeniul procurãrii resurselor, materiilor prime,
al prestãrii serviciilor mecanizate, al marketingului ºi al colectãrii laptelui.
Granturi acordate:
ONG „Invent Agro“, Valeriu GHERBOVEÞ, director de proiect, Crearea cooperativelor de întreprinzãtor. Au fost create 3 cooperative de întreprinzãtor în
com. Coloniþa (jud. Chiºinãu), Lozova (jud. Chiºinãu) ºi Mîndreºti (jud. Orhei).
$8296
Centrul de promovare a miºcãrii cooperatiste „Lactica“, Igor BOXAN, director
de proiect, Crearea cooperativelor de întreprinzãtor. Au fost create 3 cooperative de
întreprinzãtor în com. Cuconeºti, Volodeni ºi Zãbriceni (jud. Edineþ).
$7751
Centrul Republican de Popularizare a Cunoºtinþelor Economice „Businessrural“, Tudor BAJURA, director de proiect, Crearea cooperativelor de întreprinzãtor. Au fost create 4 cooperative de întreprinzãtor în com. Stoianovca (jud.
Cahul), or. Criuleni, com. Bãcioi (jud. Chiºinãu), com. Cairaclia (jud. Taraclia).
$8101,80
Organizaþia obºteascã „MEGA“, Dan VULPE, director de proiect, Crearea
cooperativelor de întreprinzãtor. Au fost create 3 cooperative de întreprinzãtor
în com. Cotihana (jud. Cahul), com. Jora de Sus ºi Susleni (jud. Orhei).
$7905
Organizaþia obºteascã „Consultanþã ºi credit în agriculturã“, Doina PALADE, director de proiect, Crearea cooperativelor de întreprinzãtor. Au fost create 3 cooperative de întreprinzãtor în com. Horãºti ºi Puhoi (jud. Chiºinãu), Susleni (jud. Orhei).
$6460
Asociaþia obºteascã „Agenþia pentru dezvoltare în agriculturã“, Mihai
SEREBREANSCHI, director de proiect, Crearea cooperativelor de întreprinzãtor.
Au fost create 3 cooperative de întreprinzãtor în com. ªirãuþi, Viiºoara,
Badragii Noi (jud. Edineþ).
$4164
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Agenþia pentru Cooperare ºi Sprijin în Agriculturã „ACSA“, Galina VACULIN, director de proiect, Crearea cooperativelor de întreprinzãtor. Au fost create 3 cooperative de întreprinzãtor în com. Oclanda, Varvarãuca, Cuhureºtii de Jos (jud. Soroca).
$4465
Organizaþia obºteascã „Lex Civitas“, Dumitru CROITORU, director de proiect,
Crearea cooperativelor de întreprinzãtor. Au fost create 3 cooperative de întreprinzãtor în com. Hîrtop, Grãdiºte (jud. Lãpuºna) ºi com. Antoneºti (jud. Cahul).
$6204
Asociaþia Naþionalã pentru Dezvoltare Ruralã „OIKOS“, Vasile IONESII, director de proiect, Crearea cooperativelor de întreprinzãtor. Au fost create 3 cooperative de întreprinzãtor create în com. Tîrnova, Scãieni ºi Fîntîna albã (jud. Edineþ).
$7021
Asociaþia Naþionalã Frigorificã „ANF“, Vladimir ZUBATII, director de proiect,
Crearea cooperativelor de întreprinzãtor. Au fost create 3 cooperative de întreprinzãtor în com. Ermoclia ºi Talmaza (jud. Tighina), Puhoi (jud. Chiºinãu).
$6737
Organizaþia obºteascã „CeVaPe ºi Semãnãtorul“, Valerian CECAN, director
de proiect, Crearea cooperativelor de întreprinzãtor. Au fost create 3 cooperative de întreprinzãtor în com. Mihãileni (jud. Bãlþi).
$3991
Alianþa Microfinanþare Moldova, Svetlana OJOG, director de proiect, Crearea
cooperativelor de întreprinzãtor. Au fost create 9 cooperative de întreprinzãtor
în Bãcºeni, Iscani, Mãgurele, Hiroveanca, Boldureºti, Bahmut ºi Rãdeni (jud.
Ungheni); Mihailovca, Carabetovca, Gradiºte, Abaclia ºi Javgur (jud. Lãpuºna);
Oniºcani, Coºerniþa, Cocieri, Dubãsarii Vechi, Corjova ºi Zãicani (jud. Tighina),
Huluboaia, Cietul, Cupcui, Sãrata Nouã, Lãrguþa ºi Hîrtop-Lãrgeni (jud. Cahul).
$22 944

Consolidarea reþelei de asociaþii de economii ºi împrumut ale cetãþenilor
Acest program a vizat susþinerea ºi consolidarea reþelei de Asociaþii de
economii ºi împrumut ale cetãþenilor (AEIC), finanþînd crearea a 30 de AEIC ºi
asistenþa ºi instruirea a 210 AEIC.
Granturi acordate:
Alianþa Microfinanþare Moldova, Igor PÃDURE, director de proiect, Dezvoltarea reþelei de AEIC. Au fost create 30 de AEIC, 210 AEIC au fost consolidate ºi instruite. A fost elaborat un sistem de evaluare a AEÎC; au fost oferite
1183 de consultaþii. Au fost organizate 20 de cursuri de instruire pentru 487
de participanþi în domeniile: Organizarea activitãþilor de birou, Contabilitate
pentru AEIC, Control intern pentru AEIC, Planificare ºi evaluare (cofinanþare:
Open Society Institute, New York, SUA).
$170 000
Granturi pentru cãlãtorii:
Analiza financiarã în instituþiile de microfinanþare, Iurie MILICENCO,
Tbilisi, Georgia.
$1442

Promovarea femeilor din zonele rurale în afaceri
Acest program a vizat instruirea femeilor din zonele rurale pentru a facilita iniþierea unor mici afaceri de familie, crearea locurilor noi de muncã,
angajarea ºi sporirea veniturilor populaþiei rurale.
Granturi acordate:
Centrul Internaþional de Promovare a Femeilor în Afaceri, Tamara BARBÃNEAGRÃ, director de proiect, Cursul de instruire „Cum sã organizãm o afacere
de succes“. 86 de femei din sectorul Donduºeni, UTAG ºi judeþul Chiºinãu au
fost instruite.
$6428
ONG „Pro Business Nord“, Elena ROSOªENKO, director de proiect, Instruirea femeilor antreprenoare din zonele rurale. În curs de implementare. În lu-

nile ianuarie-martie 2002 au fost organizate 2 cursuri de instruire pentru mai
mult de 40 de femei din sect. Floreºti ºi jud. Edineþ.
$5050

Asistenþã informaþionalã ºi instruire pentru fermieri
Acest program a vizat finanþarea unor proiecte care au drept scop prestarea serviciilor informaþionale ºi de instruire, precum ºi oferirea de resurse
informaþionale gratuite sau la preþuri mici pentru fermieri ºi întreprinderi
agricole de diferite tipuri.
Granturi acordate:
Asociaþia Presei Independente (API), Dorina OSIPOV, director de proiect, Editarea suplimentului Fermierul la 13 publicaþii membri ai API. Publicarea suplimentului bilunar cu un tiraj de peste 54 000 exemplare, distribuit pe întreg teritoriul RM.
$30 600
ONG „ACAI-Inform“, Iurie HURMUZACHI, director de proiect, Program de
instruire aplicativã pentru personalul ºi beneficiarii magazinelor agricole. 20
de agromagazine au beneficat de instruire în cadrul a 100 de seminarii ºi mai
mult de 2000 de beneficiari ai agromagazinelor (cofinanþat de Citizens
Network for Foreign Affairs).
$34 795
Centrul Independent de Jurnalism (CIJ), Angela SÎRBU, director de proiect,
Stagii practice pentru 14 studenþi la presa localã, PAFP ºi CIJ. 14 studenþi au
efectuat stagii practice de cîte o lunã la presa localã ºi naþionalã, CIJ ºi PAFP
ºi de 2 cursuri de instruire în domeniul jurnalismului agrar.
$6853
Centrul Independent de Jurnalism (CIJ), Angela SÎRBU, Concurs pentru jurnaliºti „Reforma Agrarã“. Proiect în curs de realizare. Pînã în luna martie
2002, la concurs au fost prezentate 293 de materiale, au participat 70 de jurnaliºti de la media locale ºi naþionale, dintre care 38 au fost premiaþi.
$8198
Centrul Independent de Jurnalism (CIJ), Angela SÎRBU, director de proiect,
Curs de instruire pentru jurnaliºti radio ºi din presa scrisã „Jurnalismul agrar“.
Peste 40 de jurnaliºti cu experienþã ºi începãtori au fost instruiþi în domeniul
jurnalismului agrar.
$3223
Agenþia pentru Consultanþã ºi ªcolarizare în Agriculturã, Constantin OJOG,
director de proiect, Editarea a 21 de publicaþii. Proiect în curs de realizare. La
data de 1 martie 2002, au fost tipãrite 3 manuale: Evidenþa contabilã în
exploataþiile agricole, autor: Gh. Ipate; Tãierea ºi formarea viþei-de-vie, autori:
Vl. Corobca, Gh. Nicolaescu, ºi Recomandãri privind specificul tãierii pomilor de
mãr ºi pãr în a. 2001-2002, autori: M. Adãscãliþei, I. Grosu, C. Dadu.
$20 600
Alianþa Microfinanþare Moldova, Artur MUNTEANU, director de proiect, Editarea a 2 manuale pentru AEIC. Proiect în curs de realizare. Au fost elaborate
manualele: Specificul evidenþei contabile pentru AEIC ºi Controlul intern în AEIC.
$4000
Alianþa Microfinanþare Moldova, Igor PÃDURE, director de proiect, Vizitã
de studiu „Cooperativile ca instrument de dezvoltare a întreprinderilor rurale
într-o economie de piaþã“. Proiect în curs de realizare.
$11 029
Susþinerea asociaþiilor de fermieri
Acest subprogram a vizat susþinerea instituþionalã a 10 centre de afaceri
ale Asociaþiilor Producãtorilor Agricoli în diverse regiuni ale R. Moldova.
Asociaþia Producãtorilor Agricoli „Edinagronord“, Nicolai CREÞU, director
de proiect, Centrul de Business Edineþ.
$12 950
Asociaþia Producãtorilor Agricoli din judeþul Bãlþi, Mihail VRONSCHIH,
director de proiect, Centrul de Business Bãlþi.
$12 950

Raport de activitate – 2001

104 105

Asociaþia Producãtorilor Agricoli „Floragrosper“, Alexei BELÎI, director de
proiect, Centrul de Business Soroca.
$12 950
Asociaþia Producãtorilor Agricoli „Uncalnis“, Iurie VRABIE, director de
proiect, Centrul de Business Ungheni.
$12 950
Asociaþia Producãtorilor Agricoli „Asinprod“, Anatol STAVILÃ, director de
proiect, Centrul de Business Chiºinãu.
$12 950
Asociaþia Producãtorilor Agricoli „Uniagro-Prim“, Ion OLIFIR, director de
proiect, Centrul de Business Tighina.
$12 950
Asociaþia Producãtorilor Agricoli „Viitorul“, Valentin DUBCEAC, director de
proiect, Centrul de Business Lãpuºna.
$12 950
Asociaþia Producãtorilor Agricoli „AgroUnic-Cahul“, Ion CURJOS, director
de proiect, Centrul de Business Cahul.
$12 950
Asociaþia Producãtorilor Agricoli „AsProAgro“, Victor NEGRUÞÃ, director
de proiect, Centrul de Business Orhei.
$12 950
Asociaþia Producãtorilor Agricoli din UTA Gagauzia „OgAgro“, director de
proiect, Fedor IANIOGLO, Centrul de Business Comrat.
$12 950
Proiect în curs de realizare. În perioada iulie 2001 - martie 2002, specialiºtii centrelor de afaceri ale asociaþiilor, reunind 542 de membri - producãtori agricoli, au oferit 425 de consultaþii pentru 14 698 de persoane, au
organizat 151 de seminarii cu 4277 de participanþi, au oferit asistenþã juridicã în soluþionarea a 69 de cazuri, au organizat 40 de mese rotunde pentru
membrii asociaþiilor ºi partenerii acestora, contribuind astfel la vînzãri în valoare de 425 000 000 lei, în favoarea membrilor asociaþiilor.
Granturi investiþionale
Acest subprogram a oferit un grant investiþional Cooperativei de Întreprinzãtor „Agrostoc“ pentru procurare de mijloace circulante – substanþe pentru protecþia chimicã ºi biologicã ºi stimularea creºterii plantelor.
Cooperativa de Întreprinzãtor „Agrostoc“, Slava RODIDEAL, director de
proiect, Cooperativa de întreprinzãtor „Agrostoc“. Proiect în curs de realizare.
La data de 1 martie 2002, „Agrostoc“ reuneºte 15 membri, magazine agricole,
a selectat furnizorii ºi a procurat primul lot de îngrãºãminte minerale (cofinanþare: Citizens’ Network for Foreign Affairs).
$200 000

Educaþie economicã
Junior Achievement
Organizaþia obºteascã „Junior Achievement Moldova“ a continuat implementarea Cursului de economie aplicatã în clasele X-XII de liceu.
Cheltuieli

$20 000

Centrele de informare economicã ale bibliotecilor municipale din Chiºinãu
(B. P. Hasdeu), Bãlþi ºi Cahul
Managerii celor trei centre au efectuat o vizitã de studiu la biblioteci similare în SUA
Cheltuieli
$9141,72
Cheltuieli de administrare de program:
$5378
Total cheltuieli program:
$745 351,72,
dintre care $578 834 din surse Soros ºi $137,376 oferiþi de East-West
Management Institute.

Alianþa
Microfinanþare Moldova (AMM)
Str. Puºkin nr. 16,
MD 2012 Chiºinãu, Moldova
Tel.:(373 2)22-99-04; fax:22-99-02
e-mail: mma@mma.dnt.md
Misiunea Alianþei este crearea ºi dezvoltarea instituþionalã a asociaþiilor
de economii ºi împrumuturi ale cetãþenilor, a cooperativelor ºi întreprinderilor
mici ºi mijlocii prin oferirea de consultaþii, instruire ºi asistenþã în obþinerea
surselor financiare pentru stimularea iniþiativei private, dezvoltarea economicã ºi socialã, creºterea nivelului de trai.

Crearea asociaþiilor de economii ºi împrumut ale cetãþenilr (AEÎC)
Din 1997 pînã în prezent Alianþa Microfinanþare Moldova a creat peste
200 de AEIC. Conform metodologiei elaborate de AMM, procesul de creare a
AEIC include mai multe activitãþi dupã cum urmeazã:
– elaborarea studiului de fezabilitate a satului;
– desfãºurarea campaniei de promovare ºi diseminare a informaþiei;
– explicarea principiilor de funcþionare AEÎC;
– prezentarea istoriilor de succes ale altor proiecte;
– explicarea relaþiilor AEÎC cu AMM ºi instituþiile financiare;
– explicarea modalitãþilor de constituire a capitalului propriu;
– explicarea cadrului legal ce reglementeazã activitatea AEIC în Republica
Moldova;
– studierea statutului, regulamentului intern, normelor de prudenþã;
– organizarea adunãrii generale de constituire;
– pregãtirea pachetului de documente pentru înregistrarea ºi licenþierea AEÎC.
În anul 2001 AMM a creat 30 de AEIC în satele Bocani, Iºcalãu, Albinuþul
Vechi, Coºcodeni, Horeºti ºi Ilenuþa din judeþul Bãlþi; Bãcºeni, Iscani, Mãgurele, Hiroveanca, Boldureºti, Bahmut ºi Rãdeni din judeþul Ungheni; Mihailovca, Carabetovca, Gradiºte, Abaclia ºi Javgur din judeþul Lãpuºna; Oniºcani,
Coºerniþa, Cocieri, Dubãsarii Vechi, Corjova ºi Zãicani din judeþul Tighina,
Huluboaia, Cietul, Cupcui, Sãrata Nouã, Lãrguþa ºi Hîrtop-Lãrgeni din judeþul
Cahul. Pentru comparaþie cu anii precedenþi a se vedea Anexa 1: Dinamica
numãrului de AEIC create de AMM.

Monitorizare ºi consultanþã
Conform metodologiei AMM, AEIC au fost monitorizate ºi au beneficiat de
consultanþã conform urmãtoarelor etape:
– asistenþã în elaborarea politicii de creditare;
– instruire în domeniul tehnicilor de analizã a cererilor de împrumut;
– asistenþã în pregãtirea documentelor necesare pentru acordarea împrumuturilor;
– monitorizarea utilizãrii împrumuturilor;
– planificare financiarã (bugetul);
– evaluarea portofoliului de împrumut ºi a ratei de rambursare;
– asistenþã în pregãtirea adunãrii generale anuale;
– evaluarea performanþelor AEÎC;
– organizarea ºi prezenþa la cel puþin douã adunãri generale, adunãri ale
consiliului, adunãri ale comisiei de cenzori;
– supravegherea ºi asistenþa la pregãtirea rapoartelor anuale de activitate,
trimestriale financiare ºi de control intern.
În baza solicitãrilor AEIC, în anul 2001 AMM a oferit peste 1183 de consultaþii, monitorizînd 180 de AEIC active, care constituie 49% din totalul AEIC
în Republica Moldova.

Instruirea
Fiecare asociaþie de economii ºi împrumuturi creatã ºi asistatã de AMM
are posibilitatea de a beneficia de cursuri de instruire gratuite. Astfel, procesul
de elaborare a unui modul al cursului de instruire include:
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– studierea materialelor existente în biblioteca AMM despre cele mai bune
exemple de succes;
– utilizarea resurselor Internet pentru a identifica proiecte reuºite în alte
þãri;
– elaborarea modulelor cursurilor de instruire;
– prezentarea modulelor pentru toþi angajaþii AMM;
– organizarea seminariilor pentru toate AEÎC interesate.
În anul 2001, AMM a elaborat ºi a oferit peste 20 de cursuri de instruire,
pentru mai mult de 480 de participanþi, în urmãtoarele domenii: evaluare,
planificare, control intern, contabilitate, planificare financiarã, managementul riscului ºi al împrumuturilor restante. În anul 2001 s-au organizat seminarii pentru AEÎC. Pentru tematici ºi numãrul de beneficiari, a se vedea
Anexa nr.2: „Tematica ºi numãrul participanþilor la cursurile de instruire“.

Scrierea ºi editarea manualelor
Specialiºtii AMM au elaborat în anul 2001 2 manuale pentru AEIC:
Principiile de bazã ale contabilitãþii AEÎC ºi Sistemul de control managerial în
AEÎC, care urmeazã a fi publicate în luna martie 2002.

Asistenþã în creditarea AEÎC
AMM acordã asistenþã unui numãr de 180 de AEIC, cu peste 17 000 de
membri, a cãror portofolii de împrumut pentru anul 2001 au constituit 37
707 800 lei, sau 48% din portofoliul de împrumut din totalul asociaþiilor pe
þarã. O parte din aceste AEIC au fost creditate de Corporaþia de Finanþare
Ruralã, iar altele – de Moldova Agroindbank S.A., cu susþinerea Economic
and Business Development Fund, Open Society Institute - New York. Pentru
detalii, a se vedea Anexa nr. 3: „Dinamica portofoliului de împrumut“.

Crearea cooperativelor de întreprinzãtor
În anul 2001 AMM a creat 9 cooperative de întreprinzãtor în satele:
Ghetlova, Cuizãuca, Ghermãneºti ºi Bieºti din judeþul Orhei; Tocuz, Tãnãtari
ºi Antoneºti din judeþul Tighina, Baimaclia ºi Cucoara din judeþul Cahul ºi
Filipeni din judeþul Lãpuºna, care planificã sã activeze în diverse domenii:
prestare servicii mecanizate, colectarea laptelui, uscarea ºi vînzarea tutunului
ºi marketing.
Resurse financiare AMM:
East-West Management Institute, Inc./Fundaþia Soros - Moldova în cadrul
Programului de Asistenþã pentru Fermierii Privaþi:
$237 556,28
International Fund for Agriculture Development (IFAD):
$26 393,94

ANEXA NR. 1: Dinamica numãrului de AEÎC create de AMM
Notã explicativã : 210 asociaþii din care 180 din sursele FSM ºi 30 ale
altor donatori.
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ANEXA NR.2: Tematicile cursurilor ºi numãrul de beneficiari
Nr. Beneficiari

Denumire curs
Organizarea
Contabilitatea
lucrului de birou
AEÎC

Controlul
intern în AEÎC

Planificarea
ºi evaluarea

1

Nr. de
asociaþii

35

30

96

84

2

Nr. de
participanþi

93

74

160

160

ANEXA NR.3: Dinamica portofoliului de împrumut (USD)
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Programul „Artã, Culturã, Mass-media“
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Programul „Artã ºi culturã“
Misiunea Fundaþiei Soros - Moldova în domeniul artã ºi culturã este determinatã de necesitatea depãºirii unor realitãþi care împiedicã transformarea
societãþii moldoveneºti într-o societate deschisã. Programele „Artã ºi culturã“
sînt chemate sã asigure continuitatea procesului artistic novator, sã sprijine
procesul de descentralizare a culturii ºi de constituire a mecanismelor moderne de management artistic ºi cultural.
Obiectivele programului:
– sprijinirea continuitãþii procesului artistic novator;
– stimularea potenþialului creativ ºi a dezvoltãrii profesionale în domeniu;
– sprijinirea constituirii unei infrastructuri independente de management
ºi impresariat artistic.

Arte plastice
Programele în cauzã activeazã pentru susþinerea artelor plastice prin sprijinirea unor evenimente locale ºi în special prin stimularea schimbului
regional ºi internaþional de expoziþii, prin sporirea fluxului informaþional.
Direcþiile prioritare ale programului sînt axate pe susþinerea învãþãmîntului
de specialitate, a evenimentelor culturale de notorietate, instruirii profesionale, schimbului informaþional.
Granturi acordate:
Asociaþia „Papirus-Studio“, Elena SAMBURIC, director de proiect, lector superior, Universitatea Pedagogicã „Ion Creangã“, Seminar-atelier în arte plastice,
animat de profesorul Pierre BAQUÉ (Franþa), 23 aprilie-14 mai. Susþinerea unui
curs teoretic ºi practic destinat profesorilor ºi studenþilor de la instituþiile de
învãþãmînt artistic din Moldova (20 participanþi). Prezentarea lucrãrilor participanþilor la atelier în cadrul unei expoziþii publice (cofinanþat de Uniunea
Latinã, Alianþa Francezã, Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu).
$1000
Uniunea Artiºtilor Plastici din Moldova, Nicolae RURAC, preºedinte, director de proiect, Participarea la inaugurarea Galeriei de Artã Modernã ºi Contemporanã a României, Bucureºti, 24 martie. 151 participanþi (artiºti plastici,
studenþi, profesori de la instituþiile de învãþãmînt artistic).
$2297,54
Ludmila ÞONCEVA, artist plastic, director de proiect, Catalog de picturã. Editarea unui catalog de autor în tiraj de 1000 exemplare. Proiect în curs de realizare.
$4800
Tudor CATARAGA, sculptor, director de proiect, Catalog de sculpturã
„Sinteza formei în timp“. Editarea unui catalog de autor în tiraj de 1000
exemplare. Proiect în curs de realizare (termen-septembrie 2002).
$5480
Mihai BRUNEA, artist plastic, director de proiect, Expoziþie personalã „Bacanala“. Expoziþie personalã de obiecte tridimensionale.
$1200
Proiect al Fundaþiei Soros-Moldova în colaborare cu Editura „Arc“,
Victoria MIRON, director de proiect, Seria de 12 albume de arte plastice.
Editarea unei serii de albume de artã cu tirajul de 1000 ex. fiecare, sub genericul „Arta plasticã moldoveneascã, secolul XX“. Proiect în curs de realizare
(termen de realizare 2001-2004).
$47 374,65
Granturi pentru participare la evenimente culturale:
Vernisarea unei expoziþii personale de picturã (35 de lucrãri realizate pe
parcursul ultimilor doi ani), 7-25 februarie, Veaceslav IGNATENCO, artist
plastic, Mensk, Belarus.
$141,53
Simpozion ºi expoziþie internaþionalã de picturã „POAART 2001 for Peace”,
21-29 iulie, Iurie SALCO ºi Ala SALCO, artiºti plastici, Maribor, Slovenia.
$405,94
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Prezenþe culturale ale Moldovei la Muntele Athos – vizitã de documentare
la Sf. Munte Athos, 5-15 august, Pavel BALAN, operator de cinema, fotograf,
Valeriu POTOROACA, preºedintele Departamentului Relaþii Culturale, Mitropolia Moldovei, paroh al bisericii „Sf. Pantelimon“ din or. Chiºinãu, Athos,
Grecia.
$1150,12
Ediþia a 12-a a Festivalului de arte audiovizuale „Impakt“, 2-7 octombrie
ªtefan RUSU, artist plastic, Utrecht, Olanda.
$394,71
Expoziþie personalã de picturã, 10 octombrie-10 noiembrie, Nadejda PRONINA, artist plastic, Die, Franþa.
$499,06
Reºedinþã la Cité Internationale des Arts, 2 noiembrie-27 decembrie, Tudor ZBÎRNEA, artist plastic, Paris, Franþa.
$2278,64
Stagiu în domeniul design-ului vestimentar, 16 octombrie-16 noiembrie,
Angela DOINA-BEZUÞCHI, ºefa catedrei de Design Vestimentar la Institutul de
Relaþii Internaþionale „Perspectiva“, Lvov, Ucraina.
$185
Colocviu Internaþional „Memoria sculptatã a Europei“, 3-4 decembrie
Tudor STÃVILÃ, Directorul Institutului pentru Studiul Artelor al AªM,
Strasbourg, Franþa.
$459,57
Cheltuieli administrative:
Total Programul „Arte plastice“:

$522,48
$20 814,56

Ateliere, seminarii ºi stagii în artã ºi literaturã
Programul se adreseazã redacþiilor revistelor literare, de artã ºi culturã,
instituþiilor culturale, teatrale, concertistice ºi de învãþãmînt ºi urmãreºte în
primul rînd familiarizarea artiºtilor autohtoni cu tehnicile, procedeele ºi curentele moderne în manifestarea artisticã. A fost sprijinitã financiar organizarea în Moldova a unor simpozioane, mese rotunde, seminarii, ateliere,
studiouri în domeniile literaturã, teatru, coregrafie, muzicã, dirijate de personalitãþi artistice cu renume de peste hotare. A fost susþinutã participarea
oamenilor de creaþie la acþiuni culturale internaþionale, la reþele de stagii ºi
programe educaþionale internaþionale.
Granturi acordate:
Asociaþia pentru Dezvoltarea Dansului Contemporan, Alexandra SOªNICOV,
coregrafã, preºedintele Asociaþiei, director de proiect, Atelier de coregrafie ºi dans
modern, animatori Vitalii CONONOV ºi Angela DONII, 5-14 februarie. Iniþierea
tinerilor dansatori ºi coregrafi (25 participanþi) în arta improvizaþiei coregrafice.
$2220
Asociaþia „Alternativa Nouã“, Zinaida PLÃMÃDEALÃ, director de proiect,
Atelier de dramaturgie animat de Matei VIªNIEC, 28-31 mai. Au participat
circa 20 autori dramatici, circa 23 subiecte puse în discuþie.
$3075
Consiliul Naþional Delfic (sub patronajul Comisiei Naþionale a RM pentru
UNESCO), Ion UNCU, vicepreºedinte, director de proiect, Spectacol muzical, 9
mai. Spectacol consacrat victimelor tuturor rãzboaielor, prezentat în scuarul
Teatrului de Operã ºi Balet în prezenþa a cîteva mii de spectatori (cofinanþare:
Ministerul Culturii, Primãria mun. Chiºinãu).
$500
Asociaþia pentru Dezvoltarea Dansului Contemporan, Alexandra SOªNICOV, coregrafã, preºedintele Asociaþiei, director de proiect, Ediþia a doua a
Festivalului Internaþional de dans modern „Tradiþii naþionale ºi contemporaneitatea“, 21 octombrie-3 noiembrie. Festival ºi laborator de creaþie pentru
dansatori, coregrafi, actori ºi studenþi. Animator – Kurt KOEGEL, coregraf ºi

pedagog din Olanda. Miroslava KOVAROVA, rectorul Academiei de dans contemporan din Slovacia, a susþinut în cadrul festivalului un master-class
vizînd diverse tehnici de dans modern. Participare internaþionalã (Estonia,
Rusia, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, Suedia, Ungaria), inclusiv 12 participanþi-coregrafi ºi dansatori din Moldova (cofinanþare: Pro Helvetia, Cultural
Network Program, OSI, Budapesta, Ambasada SUA în Moldova, Centrul de
Culturã ºi Artã „Ginta Latinã“, Teatrul „E. Ionesco“).
$3993
Teatrul „Eugène Ionesco“, Veaceslav REABCINSCHI, director-manager al
teatrului „Eugène Ionesco“, director de proiect, Participare la Festivalul Teatrului
European din Grenoble (Franta), 1-9 iulie. Spectacole interpretate în programul
festivalului, relaþii de colaborare stabilite cu companii ºi trupe teatrele de peste
hotare (cofinanþare: Festivalul Teatrului European din Grenoble).
$4760
Liceul Republican de Muzicã „C. Porumbescu“, Galina BUINOVSCHI, director,
director de proiect, Concursul Internaþional al Tinerilor Interpreþi „E. Coca“, ediþia a VII-a, 22-27 iunie. Au participat 70 tineri interpreþi din Moldova, Ucraina,
Belarus, România. Juriul a fost constituit din 11 profesioniºti din Moldova,
Ucraina, Belarus, România ºi Bulgaria. Au fost premiaþi 28 participanþi (cofinanþare: Ministerul Culturii, Comisia Naþionalã pentru UNESCO, UNICEF).
$500
Asociaþia „Alternativa nouã“, Veaceslav REABCINSCHI, vicedirector, director de proiect, Seminar: „Elaborarea principiilor de restructurare ºi activitate
a instituþiilor de culturã din Moldova“, 20-24 septembrie. 28 participanþi din
Moldova, Croaþia, Slovenia, Bulgaria, Franþa, Ungaria, Olanda (Consiliul
Europei, lucrãtori de la Ministere ale Culturii, Direcþii judeþene de culturã,
Departamentul de culturã al primãriei Chiºinãu, regizori ziariºti etc.) (cofinanþare: Ministerul Culturii, Departamentul Culturã al Primãriei mun.
Chiºinãu, Comisia pentru ºtiinþã ºi învãþãmînt, culturã ºi mass-media a
Parlamentului RM, Programul Politici Culturale (ISD Budapesta)
$4000
Uniunea Muzicienilor din Republica Moldova, Parascovia BERGHIE, vicepreºedinte, director de proiect, Atelier de coregrafie „Dansul în lumea contemporanã”, 4-6 septembrie. 30 de coregrafi ºi dansatori din Moldova au
participat la un master-class cu tema „Dansul în lumea contemporanã“ animat de Mihai Mihalcea, coregraf, conducãtor artistic al grupului „Marginalii“, director artistic al Centrului MAD (Multidans) din Bucureºti, profesor
de dans contemporan la Liceul de Coregrafie din Bucureºti.
$445
Teatrul Republican de Pãpuºi „Licurici“, Titus JUCOV, director artistic,
director de proiect, Participarea la festivalul „Burattini Senza Confini“, Belluno (Italia), 20 august-5 septembrie. Prezentarea spectacolul „Jocuri magice“, stabilirea relaþiilor de colaborare cu teatre din Europa.
$1600
Granturi pentru participare în programe internaþionale de instruire profesionalã:
Festival-concurs internaþional „Ïåòðî-Ïàâëîâñêèå Àññàìáëåè“, 21-28 aprilie, Dmitrii SAHAROV, elev la Liceul Republican de Muzicã „S. Rahmaninov“,
Alexandru SAHARCIUC, student în anul I la Universitatea de Stat a Artelor,
Sankt Petersburg, Rusia.
$329,54
Prima ediþie a Concursului internaþional al tinerilor artiºti de balet, 2-10
aprilie, Ana BACA, elevã la Liceul Republican de Coregrafie, Kazan, Rusia.
$98,84
Concurs internaþional de muzicã cameralã, 22-25 martie, un grup de elevi
de la Colegiul Republican de Muzicã „ªtefan Neaga“, conducãtor de grup
Svetlana OVCINIKOV, profesoarã, D’Illzach, Franþa.
$1238,84
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Cursuri de vioarã (19 - 26 martie) ºi de violoncel ºi muzicã de camerã (410 martie), Aurica DUCA, elevã în clasa a XI-a a Liceului Republican de Muzicã „C. Porumbescu“, Lichtenberg ºi Lehrte, Germania.
$244,75
Concurs internaþional „Gnesin“ al ansamblurilor de camerã ºi al duetelor
de pian, 12-18 martie, Stanislav JAR ºi Alexandru TIMOFEEV, elevi la Liceul
Republican de Muzicã „C. Porumbescu“; Larisa JAR, profesoarã, Novomoskovsk, Rusia.
$280
Ediþia a 28-a a Concursului internaþional de muzicã ºi artã sonorã electroacusticã, 8-16 iunie, Mihail AFANASIEV, lector superior la Universitatea de
Stat a Artelor, Bourges, Franþa.
$566,3
Studii la Conservatorul de Muzicã din Maastriht (Olanda), anul academic
2001-2002, Ilian GÎRNEÞ, absolvent al Liceului Republican de Muzicã „C.
Porumbescu“, Maastriht, Olanda.
$2500
Studii la Universitatea din Louisiana (Centenary College of Louisiana
Hurly School of Music), anul academic 2001-2002, Ana-Maria FUSU, studentã la Universitatea de Stat a Artelor, Louisiana, SUA.
$1540
Studii muzicale la Universitatea din Louisiana (Centenary College of
Louisiana Hurly School of Music), anul academic 2001-2002, Stanislav JAR,
absolvent al Liceului Republican de Muzicã „C. Porumbescu“, Louisiana,
SUA.
$1540
Ediþia a X-a a Festivalului Internaþional „Mittelfest“, 20-29 iulie, Dumitru
CRUDU, dramaturg, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, Cividale del
Friuli, Italia.
$291,71
Ediþia a II-a a Festivalului-concurs pentru coruri „Jonahhes Brahms“, 5-8
iulie, Corul „Credo“ al Ministerului de Interne, Valentina BOLDURAT, conducãtorul artistic ºi dirijorul corului, Wernigerode, Germania.
$1488,11
Ediþia a VIII-a a Festivalului internaþional de teatru, 5 mai-3 iunie, un
grup din 19 studenþi de la Universitatea de Stat a Artelor, Mihai FUSU, regizor, conducãtor de grup, Sibiu, România.
$500
Cursuri de dirijare orchestralã, 29 iulie-7 august, Mihai AMIHALACHIOAIE,
muzician, Igualada, Barcelona, Spania.
$927,32
Proiectul „Tranzit Zero. Telling the Story“, 11-15 august, Oleg BREGA,
redactor netitular la Radio „Antena C“, Vickleby, Suedia.
$688,5
Stagiu de documentare la Chateau de Lavigny, 24 august-13 septembrie,
Valentina GHERMAN-TÃZLÃUANU, redactor-ºef al revistei Sud-Est, Lavigny,
Elveþia.
$579
Alte cheltuieli de program:
$1192,77
Total Programul „Ateliere, seminarii ºi stagii în artã ºi literaturã“: $36 900,33

Instruire în artã
Programul susþine învãþãmîntul artistic de specialitate la compartimentele:
– elaborare ºi producere de materiale didactice de forme diferite – tipãrituri, materiale audio ºi video, publicaþii electronice;

– seminarii teoretice, ateliere, activitãþi practico-teoretice pentru studenþii
instituþiilor de învãþãmînt artistic de specialitate;
– completarea ºi dezvoltarea colecþiilor bibliotecilor de la instituþiile de
învãþãmînt artistic.
Granturi acordate:
Universitatea Pedagogicã de Stat „Ion Creangã“, Alexandru VÃTAVU, decanul
Facultãþii Arte Plastice, director de proiect, Achiziþionare de echipament electronic
modern pentru asigurarea tehnicã a procesului de instruire. Crearea unui laborator didactic înzestrat cu 10 staþii de lucru, 1 staþie graficã, 1 server. Proiect în curs
de realizare (cofinanþat de Universitata Pedagogicã de Stat „Ion Creangã“).
$12 430
Universitatea de Stat a Artelor, Victoria TCACENCO, profesoarã la Universitatea de Stat a Artelor, director de proiect, Atelier de creaþie „New impro
music fest 2001“, animatori: Mihail Alperin (Norvegia), „The New Jungle Trio“
(Danemarca), 30 aprilie - 6 mai. Participanþi: studenþii specialitãþilor Arta
muzicalã de estradã ºi muzicologie ºi compoziþie (49 persoane).
$4400
Institutul de Cercetãri Interetnice al Academiei de ªtiinþe a RM, Ludmila
CIMPOIEª, ºefã de secþie, director de proiect, Editarea unei culegeri de cîntece
naþionale gãgãuze (alcãtuitori P. Stoianov, M. Dubailo, L. Cimpoieº). Tirajul
de 1000 ex. al cãrþii ºi casetele audio au fost distribuite la instituþiile de
învãþãmînt artistic, biblioteci publice ºi instituþii de culturã.
$2402
Universitatea de Stat a Artelor, Victor GHILAª, colaborator ºtiinþific superior la Institutul Studiul Artelor al AªM, Editarea cãrþii Aspectul timbral în
muzica instrumentalã tradiþionalã de grup, autor Victor Ghilaº. Editarea cãrþii
în tiraj de 500 exemplare.
$1875
Alte cheltuieli de program:
Total Programul „Instruire în artã“:

$333,51
$21 440,51

Program regional de reþea în artã ºi culturã
(Implementat în colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã,
Budapesta)
Relaþii Culturale (Cultural Link)
Programul sprijinã evenimente culturale ºi artistice (festivaluri, expoziþii,
spectacole de performance, ateliere ºi master-class-uri) care implicã participarea ºi colaborarea artiºtilor din douã sau mai multe þãri ale Europei
Centrale ºi de Est. Obiectivul de bazã constã în consolidarea legãturilor în
reþeaua Fundaþiilor Soros ºi identificarea problemelor regionale comune în
domeniul artei ºi culturii.
Granturi acordate:
Teatrul „Eugène Ionesco“, Petru VUTCARÃU, director artistic, director de
proiect, Ediþia a IV-a a Festivalului Internaþional de Teatru “Bienala Teatrului
“Eugène Ionesco” (BITEI), 27 mai-3 iunie. Au participat la festival 9 companii
teatrale din Rusia, România, Italia, Japonia, Cehia, Franþa ºi 5 teatre din
Moldova. Au fost desfãºurate 4 ateliere cu tematici diverse: criticã de teatru,
psihologie a actoriei, miºcare scenicã ºi coregrafie pentru actorii dramatici
(cofinanþare: Ministerul Culturii RM, Ministerul Culturii din România, Alianþa
Francezã din Moldova, Primãria mun. Chiºinãu).
$11 490
Asociaþia pentru Dezvoltarea Dansului Contemporan în Moldova,
Alexandra SOªNICOV, coregrafã, preºedintele Asociaþiei, director de proiect,
Ediþia a doua a Festivalului Internaþional de dans modern „Tradiþii naþionale
ºi contemporaneitatea“, 21 octombrie-3 noiembrie. Festival ºi laborator de
creaþie pentru dansatori, coregrafi, actori ºi studenþi. Animator - Kurt Koegel,
coregraf ºi pedagog din Olanda. Miroslava Kovarova, rectorul Academiei de
dans contemporan din Slovacia, a susþinut în cadrul festivalului un master-
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class vizînd diverse tehnici de dans modern. Participare internaþionalã (Estonia, Rusia, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, Suedia, Ungaria), inclusiv 12 participanþi - coregrafi ºi dansatori din Moldova (cofinanþare: Pro Helvetia, Ambasada
SUA în Moldova, Centrul de Culturã ºi Artã „Ginta Latinã“, Teatrul „Eugène
Ionesco“, Alianþa Francezã).
$10 000
Întreprinderea Municipalã „Teatrul Unui Actor“, Dumitru FUSU, directorul
Întreprinderii Municipale „Teatrul Unui Actor“, director de proiect, Festival
internaþional „One Man Show“, 6 - 13 octombrie. Evenimentul a constat din
douã compartimente: festival ºi simpozion internaþional cu tema „Actorul în
conceptul noilor politici culturale“. La Festival au participat cu spectacole 23
de companii teatrale din Austria, Bulgaria, Brazilia, Germania, Rusia, Elveþia,
Franþa, România, Belarus º.a. Festivalul a fost însoþit de conferinþe, competiþii artistice, mese rotunde, discuþii, care au fost mediatizate în programe
tv (cofinanþare: Fundaþia Pro Helvetia Réseaux Est-Ouest, Primãria Municipiului Chiºinãu, Comisia Naþionalã pentru UNESCO).
$10 000
Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu, ªtefan RUSU, artist plastic,
director de proiect, Tabãrã de creaþie „InvAsia“, 16-24 septembrie. Evenimentul a constat din douã componente: tabãra de creaþie cu participarea a 18
oameni de artã ºi conferinþã ºtiinþificã cu participarea a 11 persoane (cofinanþare: Pro Helvetia Réseaux Est-Ouest).
$12 840,74
Granturi pentru participare la evenimente culturale internaþionale:
Ediþia a II-a a Festivalului „Arta improvizaþiei în lumea contemporanã“,
16-21 aprilie, Ansamblul de dans contemporan „Arbore“, Valentina VARENEVA, conducãtor artistic, Odesa, Ucraina.
$240
Cel de al II-lea Forum muzical internaþional „Trecut ºi viitor. Interferenþe
culturale în muzica þãrilor est-europene ºi euro-asiatice“, 24-28 mai, Iulia
RIVILIS, Vasile ZAGORSCHI, Laurenþiu GONDIU, Tatiana STRATULAT, Angela
PIHUT, Pavel RIVILIS, Odesa, Ucraina.
$175,19
Adunarea Generalã a ENCATC (Reþeaua europeanã a centrelor de instruire
pentru administratorii din domeniul culturii), 27-30 aprilie, Veaceslav REABCINSCHI, director-adjunct la Asociaþia „Alternativa Nouã“, director-manager
la Teatrul „Eugène Ionesco“, Sankt Petersburg, Rusia.
$314
Concurs internaþional „Gnesin“ al ansamblurilor de camerã ºi al duetelor
de pian, 12-18 martie, Anatolie LAPICUS, profesor la Universitatea de Stat a
Artelor, Novomoskovsk, Rusia.
$203,87
Festival ºi Conferinþã internaþionalã „Moscow - Smolensk. Music of Friends”,
28 mai - 4 iunie, Vladimir BELEAEV, Ghenadie CIOBANU, Pavel RIVILIS, compozitori, Irina SUHOMLIN-CIOBANU, profesoarã la Universitatea de Stat a Atrelor, ºi
Ansamblul „Ars Poetica“ (Oleg PALÎMSCHI, Iulian GOGU, Vasile HÃBÃªESCU,
Viorel UZDRIª, Veaceslav TARAN, Iulia RIVILIS), Smolensk, Rusia.
$2215,88
Conferinþã internaþionalã „Hora satului“ (Traditional Village Dancing
Parties), 17-21 august, Vasile CHISELIÞÃ, cercetãtor ºtiinþific la Institutul de
Etnografie ºi Folclor de la AªM, Varvara BUZILÃ, cercetãtor ºtiinþific superior
la Institutul de Arheologie ºi Etnografie al AªM, Maramureº, România.
$222,35
Atelier „Educarea publicului“ (Audience Development), 31mai - 3 iunie,
Ala LADANIUC, colaborator ºtiinþific la Muzeul Naþional de Arte Plastice, Bucureºti, România.
$51,08

Seminar ºi ateliere cu genericul „Imaginea teatrelor în mass-media
(aspecte ale activitãþii teatrelor în domeniul relaþii cu publicul)“, 3-6 iulie,
Sergiu BARCARI, vicedirector la Teatrul „Eugène Ionesco“, Valeriu GHIÞU,
redactor muzical la Opera Naþionalã, Sankt Petersburg, Rusia.
$766,16
Festival internaþional de Film Video ºi de scurt metraj, „Dreamcatcher“, 13 iunie, Marin TUREA, colaborator la Centrul de Artã Contemporanã, curator
programe video, Kiev, Ucraina.
$185,26
Atelier de creaþie „Coregrafie/ Muzicã/ Lumini 2001“, 2-24 septembrie,
Serghei GOLOVNEA, dansator, coregraf, Polli Talu, Estonia.
$820,6
Simpozion Internaþional „Beyond the City“, 20-30 iulie, Igor ªCERBINA,
artist plastic, Pereiaslavl-Zalesski, Rusia.
$334
Festival de muzicã „Ethno-Laboratory Altai“, 24-27 august, Formaþia „Trigon“: Anatol ªTEFÃNEÞ, Alexandru MURZAC, Oleg BALTAGA, Novosibirsk,
Rusia.
$1904,36
Festival-conferinþã „Novel Dance Art“, 27 septembrie - 2 octombrie,
Ansamblul de dans contemporan „Arbore“, Valentina VARENEVA, conducãtor
artistic, Odesa, Ucraina.
$285
Festival internaþional însoþit de seminarii, master-class cu genericul „Zilele muzicii: Educaþia muzicalã profesionalã la începutul mileniului trei“, 2427 octombrie, Boris DOLINSCHI ºi Valentin ZAGUMENOV, profesori la
Universitatea de Stat a Artelor, Anton COVANGI ºi Veaceslav GORDEI, profesori la Colegiului Muzical „A. Rubinstein“ din Tiraspol, Tula, Rusia.
$347,04
Seminar internaþional „Scena deschisã – un model inovator de dezvoltare
a teatrului contemporan. Cum trebuie condusã o unitate artisticã?“, 15-17
decembrie, Veaceslav REABCINSCHI, director-manager la teatrul „Eugène
Ionesco“, Sankt Petersburg, Rusia.
$218,48
Simpozionl de dans „Struggle for Coexistence”, 9-18 noiembrie, Alexandra SOªNICOV, coregrafã, Sankt Petersburg, Rusia.
$366,99
Total Programul „Relaþii Culturale“:

$ 52 981

Sprijin pentru muzee
Programul ºi-a propus sã contribuie la facilitarea schimbului informaþional
ºi contactelor cu structurile similare internaþionale; participarea muzeografilor
la seminarii de studiu ºi stagii în problemele activitãþii muzeistice; editarea
materialului promoþional al muzeelor (buclete, cataloage etc.); completarea bibliotecilor muzeale cu publicaþii în domeniul muzeologiei editate în Moldova ºi
peste hotare; modernizarea proiectelor expoziþionale; transformarea muzeelor
în centre de atracþie cultural-cognitivã, de agrement ºi turistice. Este sprijinitã ºi
activitatea asociaþiilor nonguvernamentale ale muzeografilor care promoveazã
schimbãri esenþiale în politica muzealã, propun modele novative de funcþionare
a relaþiei muzeu-public.
Granturi acordate:
Asociaþia Cultural-ªtiinþificã „Museion“, Lilia PRIPA, colaborator ºtiinþific la
Muzeul de Etnografie ºi Istorie Naturalã, director de proiect, Investigaþie sociologicã „Portretul muzeografului“, 1 aprilie – 1 decembrie. În cadrul investigaþiei
a fost studiatã situaþia în 60 de muzee din Moldova. Au fost difuzate 155 chestionare cuprinzînd 41 întrebãri. În baza rezultatelor sondajului a fost întocmit
un raport ºtiinþific.
$140
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Muzeul de Istorie ºi Etnografie din mun. Ungheni, Vasile IUCAL, director,
director de proiect, Completarea colecþiilor bibliotecii muzeului. Achiziþie de
carte în domeniul istoriei, etnografiei, sociologiei, artei, muzeografiei ºi
muzeologiei (circa 100 titluri) (cofinanþat de Primãria mun. Ungheni).
$600
Asociaþia Cultural-ªtiinþificã „Museion“, Tatiana TIHMANOVSCHI, director, director de proiect, Achiziþie de Carte pentru Muzeografi. Procurarea unor
titluri de carte în domeniul muzeologiei elaborate de Centrul Formare a Personalului din Instituþiile de Culturã de pe lîngã Ministerul Culturii din România.
Proiect în proces de realizare.
$ 760
Asociaþia Cultural-ªtiinþificã „Museion“, Vera BODRUG, ºef secþie la Muzeul Naþional de Etnografie, membru al Asociaþiei cultural-ºtiinþifice „Museion“, director de proiect, Editarea materialului promoþional pentru muzeele
din Moldova. Editare de pliante promoþionale pentru: Muzeul Naþional de
Etnografie ºi Istorie Naturalã (20 mii ex.), Muzeul Naþional de Arte Plastice
(10 mii ex.), Casa-muzeu „A.S. Puºkin“ (10 mii ex.). Muzeul de Arheologie
din Chiºinãu (10 mii ex.), Muzeul Naþional de Istorie a Moldovei (20 mii ex.),
Muzeul Municipal din Cahul (10 mii ex.), Colecþia Tezaur ºi Numismaticã a
Muzeului Naþional de Istorie a Moldovei (20 mii ex.).
$7606
Asociaþia Cultural-ªtiinþificã „Museion“, Tatiana TIHMANOVSCHI, director, director de proiect, Patrimoniul cultural al Republicii Moldova (Monumente istorice ºi arhitecturale). Se lucreazã la elaborarea web-site-ului
patrimoniului cultural imobil al Republicii Moldova. Suplimentarea bugetului
proiectului cu $3000 pentru efectuarea traducerii în limba englezã a materialului textual de pe site.
Muzeul Naþional de Etnografie din Republica Moldova, Mihai Ursu, director, Crearea ºi dezvoltarea bazei electronice de date cuprinzînd patrimoniul
muzeal din Republica Moldova ºi plasarea acestuia pe Internet. Crearea bazei
electronice de date cuprinzînd patrimoniul muzeal din Republica Moldova,
elaborarea unei pagini WEB. Suplimentare a bugetului cu $300 pentru deplasãri la muzeele din provincie.
Alte cheltuieli de program:
Total Programul „Sprijin pentru muzee“

$212,94
$15 618,94.

Granturi de creaþie
Programul sprijinã iniþiativele de creaþie în domeniul artelor interpretative, care ar contribui la renovarea, modernizarea ºi diversificarea procesului
artistic ºi a vieþii culturale în Moldova.
Prin intermediul acestui program Fundaþia susþine realizarea unor proiecte care vizeazã explorarea de modalitãþi originale de expresie artisticã, forme
netradiþionale de colaborare între artiºti, promovarea experimentului de creaþie în muzicã, coregrafie, teatru. A fost desfãºurat în continuare programul de
susþinere a proiectelor de montare a spectacolelor de teatru.
Granturi acordate:
Teatrul „Eugène Ionesco“, Vitalie DRUCEC, actor, director de proiect, Montarea spectacolului Elizabeta I, dupã piesa lui Paul Foster. Producerea ºi lansarea
spectacolului. Proiect în curs de realizare (finalizarea proiectului – 1 mai 2002).
$5000
Studioul cinematografic „Flux Film Studio“, Viorica MEªINÃ-PRODAN, regizor, director de proiect, Campania de promovare a filmului Patul lui Procust
la Festivaluri cinematografice internaþionale. Includerea filmului în programul Festivalului Internaþional de Film de la Berlin, ediþia a 5-a, ºi a
Forumului de cinematografie a þãrilor din CSI ºi Þãrilor Baltice (cofinanþat de
Compania Juridicã Internaþionalã „Brodsky, Uskov, Looper Reed & Partners“).
$9637

Teatrul „Eugène Ionesco“, Petru VUTCÃRÃU, director artistic, director de
proiect, Montarea spectacolului Lupii ºi oile, dupã piesa lui A.N. Ostrovski.
Producerea ºi lansarea spectacolului. Proiect în proces de realizare (finalizarea proiectului – 1 martie 2002).
$3255
Teatrul muzical „Ginta Latinã“, Petru HADÎRCÃ, director artistic, director
de proiect, Montarea spectacolului O noapte furtunoasã de Ion Luca Caragiale. Producerea ºi premiera spectacolului.
$2000
Teatrul „Eugène Ionesco“, Maria DONI, actriþã, director de proiect,
Montarea spectacolului Doamna-Din-Satul-Florilor-ce-Mor, dupã piesa Irinei
Nechit. Producerea ºi lansarea spectacolului. Proiect în proces de realizare
(finalizarea proiectului 1 mai 2002).
$2500
Granturi pentru stagii:
Stagiu la Conservatorul „N.A. Rimski-Korsakov“, cursul „Dirijat de operã
ºi muzicã simfonicã“, Alexei BOJONCÃ, profesor la Universitatea de Stat a
Artelor, Sankt Petersburg, Rusia.
$1750
Alte cheltuieli de program:
Total Program „Granturi de creatie“:

$409,94
$24 551,94

Proiecte editoriale
În cadrul acestui program Fundaþia a sprijinit editarea a trei cãrþi de debut
literar (seria „Prima Verba“); elaborarea de studii critice de facturã analiticã
(burse pentru autori) ºi editarea de cãrþi promoþionale ºi ºtiinþifice în domeniul artei ºi culturii; editarea prin concurs a trei manuscrise de beletristicã
(seria „Linia întîi“).
Granturi acordate:
Centrul de Informare ºi Documentare al Biroului din Chiºinãu al Consiliului
Europei, Lilia SNEGUREAC, director, director de proiect, Traducerea în limba
românã ºi editarea cãrþii „Cultural Policy. A Short Guide“. Editarea cãrþii în tiraj
de 500 exemplare (cofinanþat de Biroul din Chiºinãu al Consiliului Europei).
$466
Editura „ªtiinþa“, Gheorghe PRINI, director, director de proiect, Editarea
cãrþii „Muzica instrumentalã din nordul Bucovinei“, autor Vasile Chiseliþa.
Editarea cãrþii în tiraj de 1000 exemplare (cofinanþat de editura „ªtiinþa“).
$3680
Editura „Epigraf“, Oleg BUJOR, director, director de proiect, Editarea cãrþii
„Mitul ºi Filmul“, autor Ana-Maria Plãmãdealã. Editarea cãrþii în tiraj de
1000 exemplare (cofinanþat de editura „Epigraf“).
$1100
Editura „Arc“, Iurie BÎRSA, director, director de proiect, Editarea prin concurs a trei cãrþi de debut literar (Seria „Prima verba“), au fost examinate 13
manuscrise. Cîºtigãtori în concurs: Andrei GAMARÞ, Roºul comun (poezie); –
Leo HRISTOV, Ploaie de primãvarã (poezie); – Cornelia ªANÞEVAIA, Întîlnirea
(poezie). Comisia de experþi: Eugen LUNGU, Mircea CIOBANU, Grigore CHIPER. Editarea în tiraj de 1000 de exemplare a manuscriselor învingãtoare ºi
distribuirea lor: 700 ex. autorului ºi 300 – la biblioteci publice.
$3841
Proiect lansat de Fundaþia Soros-Moldova, Editarea prin concurs a trei,
cele mai bune, manuscrise de beletristicã ale anului. Examinate 10 manuscrise. Cîºtigãtori: Vitalie CIOBANU, Valsul pe eºafod; Dumitru CRUDU, O
chemare la Roma; Leo BUTNARU, Lampa ºi oglinda. Comisia de experþi:
Constantin CHEIANU, Vasile VASILACHE, Emilian GALAICU-PÃUN. Editarea
în tiraj de 1000 de exemplare a manuscriselor învingãtoare ºi distribuirea lor:
500 ex. autorului ºi 500 – la biblioteci publice.
$5080
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Publicaþia literarã Semn, Drochia, Maria ªLEAHTIÞCHI, redactor-ºef adjunct al revistei, Echipament electronic pentru publicaþia literarã Semn.
Achiziþie de echipament electronic: calculator, imprimantã, scanner, UPS, fax,
modem.
$2349,27
Revista Contrafort, Vasile GÎRNEÞ, director, Echipament electronic pentru
revista Contrafort. Achiziþie de echipament electronic: imprimantã, supliment
de memorie.
$1600
Editura „Epigraf“, Oleg Bujor, director, Editarea cãrþii „Muzica în nunta
basarabeanã“. Cîntecul miresei, autor Svetlana Badrajan. Editarea cãrþii în tiraj de 1000 exemplare (cofinanþat de editura „Epigraf“).
$2500
Tamara CARAUª, lector-asistent la ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi
Administrative din Bucureºti, filialã a USM, scriitoare, Elaborarea cãrþii
„Intervenþia textualã postmodernã“. Proiect în proces de realizare.
$1000
Alte cheltuieli de program:
Total Program „Proiecte Editoriale“:

$1486,09
$24 702,36

Burse de excelenþã
Programul „Burse de excelenþã“ a sprijinit, în continuare, competiþia profesionistã pentru desemnarea celor mai bune proiecte de creaþie în domeniile:
teatru, literaturã, muzicã, arte plastice. Desemnarea învingãtorilor a fost efectuatã de cãtre juriul pentru culturã ºi artã în baza recomandãrilor comisiilor
de experþi în componenþa:
Teatru

Muzicã

Literaturã

Arte Plastice

Constantin CHEIANU
Val BUTNARU
Olga GARUSOVA
Leonid CEMORTAN
Titus JUCOV

Svetlana BIVOL
Victoria MELNIC
Anatolie LAPICUS
Aurel DÃNILÃ
Ilona STEPAN

Nicolae LEAHU
Mihai CIMPOI
Aureliu BUSUIOC
Vladimir BEªLEAGÃ
Eugen LUNGU

Constantin CIOBANU
Vlad BULAT
Ana SIMAC
Tudor BRAGA
Valentin VÎRTOSU

S-au acordat 12 burse în mãrime de $1200 fiecare învingãtorilor în concurs:
Compartiment
Literaturã
Arte plastice
Teatru
Muzicã

Bursier
Valeria GROSU, Iulian CIOCAN, Irina NECHIT
Ion ZDERCIUC, Dumitru BOLBOCEANU, Simion ZAMªA
Ala MENªICOV, Gheorghe PETRARU, Ion PUIU
Iurie SADOVNIC, Pavel RIVILIS, Svetlana POPOV

Cheltuieli Program „Burse de excelenþã“:
Cheltuieli administrare de program:
Total Program „Artã ºi culturã“:

Centrul pentru
Artã Contemporanã, Chiºinãu
Strada Puºkin nr. 16
MD 2012, Chiºinãu, Moldova
Tel: (3732) 21 27 65, 21 27 66
Fax: (3732) 21 27 68
E-mail: ksak@art.md
Web site: http://www.art.md

$ 19 111
$ 20 249
$ 230 801

[ksa:k]
Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu

Misiunea organizaþiei este susþinerea unei noi generaþii de artiºti, care sã
fie în stare sã punã la îndoialã legitimitatea politicii culturale oficiale,
moºtenitã din trecutul totalitar; cãutarea formelor culturale care sã corespundã situaþiei sociale, politice ºi economice noi, caracteristice unei societãþi
în tranziþie; deschiderea peisajului artistic local ce va conduce la includerea

lui în largul dialog cultural internaþional; încurajarea noilor metode de exprimare artisticã ºi utilizarea noilor medii, pe care noi le complementãm cu
teorii de criticã corespunzãtoare.

Activitatea organizaþiei în anul 2001
KSA:K administreazã proiecte, lanseazã ºi realizeazã expoziþii, festivaluri,
simpozioane etc. Acest lucru se fãce din cauza lipsei de curatori ºi organizatori.
Drept rezultat al activitãþilor din ultimii cinci ani, în peisaj a apãrut un grup de
artiºti autohtoni, capabili sã elaboreze ºi sã realizeze proiecte proprii. Planul
nostru pentru aceastã perioadã a fost de a gãsi un echilibru între activitãþile
Centrului ºi cele lansate de factorii externi în baza granturilor.
Pe lîngã organizarea de seminarii, ateliere ºi prelegeri, Centrul acþioneazã ºi ca un Centru de Resurse ºi Informaþii. Colectînd informaþii despre simpozioane, concursuri, expoziþii, rezidenþiate ºi evenimente educaþionale alternative, încercãm sã deschidem pentru comunitatea artisticã
posibilitatea de a participa la procesul artistic internaþional. Centrul a stabilit relaþii cu organizaþii culturale internaþionale ºi adunã informaþii, care
sînt distribuite cu regularitate comunitãþii artistice locale. Un alt obiectiv al
Centrului este de a le ajuta artiºtilor sã gãseascã informaþii ce vizeazã educaþia artisticã ºi evenimente internaþionale, precum festivaluri, concursuri
ºi competiþii.
În aceastã perioadã au avut loc cu suportul Centrului urmãtoarele proiecte
curatoriale:
– „Festivalul Invizibil“ (Veaceslav DRUÞÃ), Tabãra ºi Expoziþia „Exil 2001“
(Iurie CEBOTARI), Acþiunea „Super Light“ (Lucia MACARI), Tabãra, Conferinþa ºi Expoziþia „InvAsia“ (ªtefan RUSU), Maraton Video (Marin TUREA), Tabãra de iarnã „CarbonArt“ (ªtefan RUSU).
Centrul de Artã a fost admis în trei reþele artistice internaþionale: SEECAN,
BalkanKult, Danube.
În curriculum-ul Universitãþii de Arte a fost introdusã orã facultativã „Prezentãri video din arhiva KSA:K“.
Au fost pregãtite programe video din Moldova pentru a fi demonstrate la
evenimente internaþionale din Europa de Vest:
– „Regards projetés“, Strasbourg, Franþa;
– „Trieste Contemporanea“, Italia;
– „Festival of Balkan Video Art“, Tesalonic, Grecia.
Datoritã suportului informaþional acordat de cãtre Centru, artiºtii din Moldova au participat la seminarii, ateliere, reºedinþe ºi universitãþi de varã internaþionale:
– Seminarul „Pentru tineri curatori ºi manageri în artã“, organizat de cãtre „Uniunea Istoricilor de Artã“, Belgrad, Iugoslavia;
– Reºedinþa „Beyond the City“, Pereslavli-Zalesk;
– Universitatea de varã „Mobilitatea artisticã în Europa multiculturalã“,
Strasbourg, Franþa;
– Bienala de arte media „WRO 01“, Wroclaw, Polonia.
– Festivalul de film european, Angers, Franta.
Artistul din Moldova Pavel BRÃILÃ a fost invitat sã participe cu o serie de
lucrãri video, realizate cu suportul Centrului, la cel mai important forum
artistic european, þinut o datã la patru ani în oraºul Kassel, Germania –
DOKUMENTA XI. Evenimentul va avea loc în anul 2002.

Evenimente KSA:K
Obiective:
– încercarea de a provoca artiºtii tineri sã foloseascã unele noi forme de
exprimare;
– stimularea „instituþiei de curator“, care este una din verigile lipsã în comunitatea artisticã de la noi;
– axarea pe evenimentele culturale lansate în afara Centrului.

Programe realizate în 2001
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Acþiuni:
– lansarea unor concursuri curatoriale;
– oferirea posibilitãþii pentru artiºtii din afara Centrului de a activa drept
curatori ºi realizatori culturali;
– alegerea cîºtigãtorilor dupã criteriul relevanþei problemelor sociale, politice ºi culturale abordate o datã cu implicarea unui numãr cît mai mare
de participanþi ºi spectatori.
Rezultate
„Festivalul Invizibil“, 10 -15 iulie, Municipiul Chiºinãu, Veaceslav DRUÞÃ,
Asociaþia de Creaþie „SatElit“, KSA:K
Evenimentul a cuprins un ºir de expoziþii, acþiuni ºi performance-uri, care
au vizat aspecte ale vieþii cotidiene din municipiul Chiºinãu. Specificul festivalului a constat în interacþiunea dintre artist ºi spectator, care s-a produs
într-un spaþiu alternativ – cel urban. „Festivalul Invizibil“ a întrunit participanþi care practicã performance-ul, instalaþia, sculptura, teatrul, body-art-ul ºi
alte mijloace de exprimare artisticã. Evenimentul a fost conceput ca un
proiect social, în cadrul cãruia artiºtii au asigurat o ambianþã în care s-au
întîlnit reprezentanþi ai diverselor grupuri sociale.
Un factor important a fost prezenþa unui nou tip de spectator – omul din
stradã – ºi contactul dintre acesta ºi artist.
Proiectul „InvAsia“ (tabãrã, conferinþã, expoziþie, catalog), 15 septembrie 25 decembrie, Site-ul arheologic din Orheiul Vechi, Muzeului Naþional de
Istorie al RM, Muzeului de Etnografie al RM, ªtefan RUSU, KSA:K
Ca un motiv de comparaþie în raport cu dezbaterile actuale privind imperialismul cultural, globalizarea ºi „vesternizarea“ societãþii moderne, s-a fãcut recurs la factorii geopolitici majori ai trecutului, cum ar fi expansiunea Hoardei
de Aur în Evul Mediu. În cadrul proiectului au fost invitaþi artiºti ºi teoreticieni
din Mongolia, Rusia, Ungaria, Polonia, Iugoslavia, Kazahstan, România, împreunã cu participanþii de pe loc, sã participe la o invazie culturalã a Moldovei.
Spre deosebire de proiectele anterioare, „InvAsia“ a propus o redirecþionare a
dialogului cultural prin implicarea colegilor din spaþiile geografice sus-menþionate. În prezent se lucreazã asupra catalogului acestui proiect.
Tabãra de iarnã „CarbonArt 2001“ (a 6-a ediþie), 17-23 decembrie, motelul „Stejãriº“ (autostrada Chiºinãu-Leuºeni), ªtefan RUSU, KSA:K
Tabãra a fost conceputã ca o replicã a taberei de varã, participanþii la
proiect fiind puºi în situaþia de a conlucra în condiþiile de iarnã în spaþiul
unui motel aflat pe o autostradã ºi izolat de civilizaþie.
În aceste condiþii participanþii au fost puºi în situaþia sã lucreze la
proiectele lor care au fost concepute folosindu-se exclusiv mijloacele foto ºi
video. La tabãrã au participat artiºti din Iugoslavia, România ºi Moldova.
La prezentarea taberei publicul a vizionat lucrãrile video, performanceurile, lucrãrile foto, proiecþiile video ºi slideshow expuse ºi prezentate de
artiºti în incinta Motelului Stejãriº.
Cheltuieli:
Contribuþia Fundaþiei Soros-Moldova:
$10 152,60
Alte surse de finanþare:
Pro Helvetia:
$3561,68
Cultural Link Program, OSI-Budapesta $3600 ºi $9000 (pentru cãlãtoria participanþilor din Mongolia la proiectul „InvAsia“).
Contribuþii nemonetare: Ministerul Culturii din Moldova, Ministerul Culturii
din Belgrad, primãria muncipiului Chiºinãu, Direcþia Parcurilor Chiºinãu,
Televiziunea naþionalã.

Activitãþi informativ-educative
Obiective:
– susþinerea activitãþii Centrului de Resurse ºi Informaþii;
– deschiderea pentru comunitatea artisticã de aici a posibilitãþii de a participa la procesul artistic internaþional;
– dezvoltarea unui fond propriu de materiale tipãrite;

– informarea artiºtilor locali despre oportunitãþi de educaþie artisticã ºi
evenimente internaþionale.
Acþiuni:
– organizarea unor evenimente cu caracter informativ ºi educaþional precum: seminarii, ateliere, prelegeri;
– colectarea informaþiei despre simpozioane, concursuri, expoziþii ºi evenimente educaþionale alternative;
– stabilirea contactelor cu organizaþii de culturã internaþionale;
– colectarea ºi distribuirea informaþiei în cadrul comunitãþii artistice locale;
– colectare de cãrþi, cataloage, benzi video ºi filme de la centrele pentru
artã contemporanã din estul ºi centrul Europei, cît ºi din Occident de la
organizaþii ºi fundaþii culturale, completarea bibliotecii ºi abonarea la
reviste;
– proiecþii video periodice ale artiºtilor locali ºi internaþionali, parcursuri
istorice ºi tematice ale artei video;
– suport tehnic la realizarea lucrãrilor artiºtilor ºi suport video pentru seminare ºi ateliere.
Rezultate
Prezentãri de artã video din videoteca KSA:K, Universitatea de Stat a Artelor
ºi Institutul de Relaþii Internaþionale (secþia Arte), Veceslav DRUÞÃ, KSA:K
Pe parcursul anului de învãþãmînt 2001 au avut loc un ºir de proiecþii
video din arhiva KSA:K în cadrul cãrora studenþii de la Facultatea de Arte
Plastice au vizionat filme de la începutul secolului, lucrãri video din anii de
apariþie a primelor camere video, experimente ale artiºtilor din Europa de
Vest de la sfîrºitul secolului XX ºi lucrãri ale tinerilor artiºti din Moldova care
investigheazã în acest domeniu.
Prezentãrile au fost incluse în programul de studiu al instituþiilor ca ore
facultative.
Seminar-atelier de artã modernã ºi contemporanã, 23-28 aprilie, sediul
Alianþei Franceze din Moldova, Universitatea Pedagogicã de Stat „Ion Creangã“,
Sala UAP, Elena SAMBURIC, Asociaþia „Papirus Studio“, KSA:K (cofinanþare)
Seminarul-atelier a fost destinat studenþilor ºi profesorilor de la facultãþile
de arte plastice.
Prezentare: Pierre BAQUE (Franþa), tema – dihotomia „Figuraþie/ abstracþie“.
Seminarul-atelier s-a desfãºurat în trei etape: conferinþe, lucrul în atelier,
expoziþia finalã.
Atelier video Kiev-Chiºinãu, 24 aprilie-11 mai, CAC, Kiev, ºi sediul KSA:K,
Chiºinãu, Marin TUREA, KSA:K
Manifestaþia l-a avut ca invitat pe George SAXON (Marea Britanie), care
pe parcursul atelierului a þinut o amplã prelegere însoþitã de proiecþii video ºi
discuþii. Cea mai mare performanþã totuºi se pare cã a fost realizarea de cãtre
participanþi a cîtorva filme, între organizatori convenindu-se de la bun început ca la Kiev sã se execute filmãrile, iar la Chiºinãu montarea materialului. Drept rezultat, au fost realizate 8 filme, 4 dintre care de cãtre participanþii
din Moldova.
Prelegere „Ce înseamnã pentru mine ARTA“, 8 iunie, sediul Centrului
CONTACT, Mark VERLAN, KSA:K
Un discurs liber în care artistul a expus publicului propria viziune asupra
fenomenului „artei“ ºi criteriilor personale de percepere ºi apreciere a acesteia.
Acþiune „SUPER LIGHT“, 18 august, Clubul de dans „La Victor“, Lucia
MACARI, KSA:K
Personalitãþi cunoscute din arta alternativã contemporanã localã ºi internaþionalã, artiºti, muzicieni ºi DJ au prezentat o noapte întreagã publicului
DJ si VJ mix-uri noi, invitînd la dans, implicînd vizitatorii în acþiuni ºi performance-uri. Invitatul principal al serii a fost DJ RIBA (Olanda), cu noul sãu
program „Principle of Super Light“ ºi cu o prelegere despre tendinþele muzicii
contemporane. La prelegere au fost invitaþi sã participe artiºti ºi muzicieni.
Videomaraton 2001 (a 5-a ediþie), 7-8 decembrie, Cinematograful „ODEON“, Marin TUREA, KSA:K
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Aflîndu-se la a cincea ediþie, Videomaratonul 2001 s-a deosebit de celelalte printr-o nemaiîntîlnitã diversitate geografica a lucrãrilor: Japonia, Marea
Britanie, Germania, Polonia, Mexic, Estonia, Ucraina, Canada, Serbia,
Danemarca, SUA, Moldova, Georgia, Croaþia, Olanda, Austria, Palestina, dar
ºi printr-o semnificativã prezenþã a filmelor de scurt metraj.
KSA:K a achitat viza de reºedinþã pentru un an a artistului olandez
Ronnie SLUIK, invitat sã colaboreze cu KSA:K în calitate de consultant pe
proiecte curatoriale.
A fost achitatã taxa de membru al I_CAN – Asociaþia Reþelei Internaþionale
de Artã Contemporanã a fostelor Centre Soros pentru artã contemporanã, cu
sediul la Amsterdam.
Filmare ºi montare a filmelor video
Au fost filmate ºi montate peste 25 de lucrãri video realizate de artiºtii din
Moldova ºi cei strãini, participanþi la evenimentele lansate de Centru. De
asemenea, pentru arhiva KSA:K au fot documentate toate manifestaþiile Centrului.
A fost completatã Biblioteca KSA:K cu urmãtoarele cãrþi: On the Museum’s
Ruins, Douglas Grimp, Voyage on the North Sea, Rosalind Krauss, Conceptual
Art, Tony Godfrey, Archigram, exposiþie, Centrul Georges Pompidou, Victor
Brauner, exposition, Centrul Georges Pompidou, Cînd eram fotograf, Felix
Nadar, Artã pe om, Adina Nanu, Încornoraþii vîrstnicei picturi moderne,
Salvador Dali, Convorbiri cu Dali, Alain Bosquet, KOMPAS Moldova, catalog/
ghid informaþional.
S-au fãcut abonãri la ziare ºi reviste: Flux, Jurnal de Chiºinau, Logos Press,
Art in America, Artext, Artforum International, Camera Austria, Flash Art –
International“, Leonardo Music Journal, NU – The Nordic Art Review, Parkett,
Sculpture – Washington, revista de artã contemporanã Balkon, Cluj, România.
La aceastã revistã au fost de asemenea abonate de cãtre Centru urmãtoarele instituþii: Biblioteca Naþionalã din Moldova, Universitatea de Stat a
Artelor din Moldova, Universitatea Pedagogicã de Stat „Ion Creangã“, Colegiul
„Al. Plãmãdealã“, Liceul de Artã Plasticã „Igor Vieru“, Institutul de Relaþii Internaþionale (Secþia de Artã), Alianþa Francezã din Moldova.
Cheltuieli:
Contribuþia Fundaþiei Soros-Moldova:
$7700
Alte surse de finanþare:
Contribuþii nemonetare: Pro Helvetia, Kiev, CAC, Kiev, clubul „La Victor“, „XPLAY“, asociaþia DNT, ORT-Moldova, TV-26, Compania VELD, Postul de radio
„Serebreanîi Dojdi“, „Artistic investment“, Kiev.

Muzeul virtual ºi arhiva KSA:K
Obiective:
– sporirea prezenþei artei moldoveneºti pe plan internaþional;
– extinderea posibilitãþilor de circulaþie a informaþiei oferite de noile tehnologii;
– informarea în formã electronicã a comunitãþii artistice locale ºi internaþionale asupra realizãrilor Centrului ºi artiºtilor din Moldova;
– oferirea posibilitãþii pentru artiºtii plastici de a-ºi extinde contactele internaþionale într-o manierã eficientã.
Acþiuni:
– Elaborarea site-ului KSA:K;
– Crearea bazei de date a artiºtilor ºi teoreticienilor din Moldova;
– Continuarea construirii ºi completãrii periodice a „Muzeului virtual“;
– Trecerea arhivei KSA:K în formã electronicã;
– Crearea unor portofolii electronice;
– Menþinerea ºi completarea arhivei KSA:K.
Rezultate:
Museul Virtual de Artã Contemporanã este o instituþie virtualã constituitã
în 1997. În cadrul muzeului vizitatorul poate gãsi lucrãri ale artiºtilor contemporani din Moldova, executate în cadrul evenimentelor lansate de KSA:K.

Pe lîngã Muzeu funcþioneazã o arhivã electronicã ce conþine o listã a
artiºtilor, curatorilor ºi teoreticienilor locali http://arhiva.art.md. În total au
fost pregãtite ºi lansate pe Web 26 de portofolii ale artiºtilor, curatorilor ºi
teoreticienilor din Moldova.
A fost lansatã pagina web KSA:K www.art.md. Pagina conþine evenimente
care au fost sau vor fi organizate de Centru. Au fost adãugate ºtirile (evenimente curente), inclusiv create bannere care au inclus anunþuri, au fost filmate ºi scanate lucrãri ale artiºtilor pentru baza de date http://arhiva.art.md,
a fost efectuat suportul tehnic al reþelei de computere a KSA:K-ului, precum ºi
scanarea suplimentarã a imaginilor în cadrul diferitelor proiecte artistice,
susþinute de KSA:K, înregistrarate CD-uri (stocarea informaþiei audio, video,
grafice în format electronic).
Baza de date a artiºtilor plastici din RM reprezintã o sistematizare cu un
conþinut cuprinzãtor al activitãþii profesional-creatoare a arti-ºtilor plastici,
precum ºi a criticilor de artã.
Baza de date conþine ºi un „Dosar al artistului“, care se completeazã permanent cu noi informaþii din activitatea artiºtilor ºi care se stocheazã în arhiva
KSA:K. Informaþia datã include date din CV-ul artistului, cataloage, publicaþii,
diapozitive, imagini foto, reproduceri color, notiþe de autor, pliante etc.
Cheltuieli:
Contribuþia Fundaþiei Soros-Moldova:

$4747,59

Publicaþii KSA:K
Obiective:
– explorarea reperelor gîndirii teoretice locale;
– stimularea apariþiei noilor idei în peisajul local;
– informarea publicului asupra scenei artistice locale ºi internaþionale.
Acþiuni:
– publicarea buletinului trimestrial al Centrului ArtHoc;
– încurajarea publicãrii de cãtre artiºti a propriilor concepþii ºi proiecte;
– distribuirea publicaþiei pe la organizaþii ºi instituþii de artã ºi culturã de
pe tot teritoriul Republicii Moldova ºi al României.
Rezultate:
Buletin ArtHoc (4 ediþii), redactor-ºef – Vladimir BULAT, KSA:K
Nr. 15 – numãr tematic, consacrat „Corpului în artã“, nr. 16 – numãr tematic, consacrat „Violenþei în Artã“, nr. 18 – în linii mari, reflectã evenimentele realizate de Centru în perioada august-septembrie, nr. 17 – numãr
tematic, consacrat „Fotografiei artistice”.
De asemenea, aceste numere cuprind diverse informaþii despre activitatea
Centrului, evenimente artistice desfãºurate la Chiºinãu ºi peste hotare, informaþii despre noile reþele artistice internaþionale apãrute recent, avizuri.
Cheltuieli:
Contribuþia Fundaþiei Soros-Moldova:

$3569,97

Granturi pentru artiºti
Obiective:
– stimularea creºterii numãrului de artiºti tineri pe scena artei contemporane;
– stimularea creaþiei în domeniul artei contemporane ºi explorarea noilor
mijloace ºi tehnici artistice;
– oferirea pentru artiºtii locali a posibilitãþii de a se manifesta pe scena
internaþionalã.
Acþiuni:
– granturi pentru lansãri de expoziþii;
– granturi pentru editarea cataloagelor de autor;
– acoperirea costului de cãlãtorie pentru participarea la diverse evenimente
internaþionale;
– suport material pentru realizarea unor proiecte artistice.

Raport de activitate – 2001

124 125

Rezultate:
Tabãra de ceramicã „EXIL 2001“, 1-10 august, localitatea Dobruja, sectorul de vile (30 km de la Chiºinãu), la vila ceramistului amator Vasile
Enachi, Iurie CEBOTARI, director de proiect.
Pe parcursul a 10 zile, 15 oameni din diferite domenii s-au exilat de societate întrunindu-se într-un mediu creativ, comunicativ. Fiecare participant a
avut posibilitatea de a-ºi realiza ideile artistice în ºamotã (lut), de a primi
consultãri referitor la tehnologia executãrii lucrãrilor. Pe data de 8 noiembrie
2001 în localul Muzeului Naþional de Istorie a Moldovei, cu sprijinul Ministerului Culturii al Republucii Moldova, a avut loc expoziþia „EXIL 2001“, la
care au fost prezentate atît lucrãrile, cît ºi procesul proiectului EXIL 2001.
Veaceslav DRUÞÃ – grant de cãlãtorie, participare la seminarul „Pentru
tineri curatori ºi manageri în artã“, „Uniunea Istoricilor de Artã“, Belgrad,
Iugoslavia.
Vladimir ªIMANSCHI – achitarea serviciilor foto pentru realizarea proiectului „Chiºinãul fãrã comentarii“.
Vladimir US – grant pentru materiale pentru realizarea lucrãrii „Meditaþii
pe marginea esteticului“.
Asociaþia „Oberliht“ – grant pentru tipãrirea afiºelor ºi invitaþiilor pentru
Expoziþia „IEªIRE LA MARE“.
Expoziþie de apartament – „Mutarea“, 16-20 decembrie, Str. Caraciobanu
nr. 7A, ap.21, Alexandru ZAIKIN, KSA:K.
Organizarea/ transformarea spaþiului unui apartament de locuit în unul
expoziþional, prin atribuirea obiectelor interiorului a unor funcþii diferite de
cele obiºnuite.
Cheltuieli:
Contribuþia Fundaþiei Soros-Moldova:
Cheltuieli administrative:
Total cheltuieli KSA:K:
Buget 2000 –
Buget 2001 –

$2424,50
$19 870
$24 195
$43 000

Centrul
Independent de Jurnalism
Str. ªciusev, nr. 53,
MD 2012 Chiºinãu
Tel.: 213652, 227539
Fax: 226689
E-mail: ijcnews@ijc.iatp.md
Web site: http://ijc.iatp.md

Centrul Independent de Jurnalism (CIJ) este o organizaþie nonguvernamentalã, 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 cei ºapte ani de activitate, Centrul Independent de Jurnalism ºi-a
cîºtigat reputaþia unei organizaþii nonguvernamentale a cãrei activitate este
dedicatã cauzei de promovare a jurnalismului profesionist ºi dezvoltãrii organizaþiilor mass-media independente în R. Moldova.
Pornind de la dezideratul de implementare în societate a principiilor de
funcþionare a unor mijloace de informare independente, obiective ºi viabile
sub aspect financiar, CIJ vine în activitatea sa cu programe speciale, materiale
instructive, resurse informaþionale ºi tehnice, consultanþã în domeniu – destinate jurnaliºtilor profesioniºti, profesorilor în jurnalism, studenþilor de la facultatea de jurnalism.
În anul 2001, activitatea CIJ s-a concentrat pe 4 direcþii strategice:
– programe de instruire pe termen scurt pentru studenþii-jurnaliºti ºi jurnaliºtii cu experienþã medie;
– publicarea unor buletine informaþionale bilunare, a unui buletin analitic
bianual, a altor materiale ºi a unor publicaþii cu caracter instructiv pentru jurnaliºti;

– servicii juridice pentru jurnaliºti, inclusiv cursuri ºi consultanþã, precum
ºi elaborarea unor propuneri vizînd îmbunãtãþirea legislaþiei mass-media;
– ajutor în procesul de asociere a organizaþiilor mass-media ºi de solidarizare a jurnliºtilor.
Toate aceste activitãþi se adreseazã necesitãþilor profesionale ale jurnaliºtilor ºi le oferã posibilitatea sã-ºi actualizeze cunoºtinþele pe diverse
aspecte ale jurnalismului, sã afle despre recentele evoluþii în domeniul mijloacelor de informare de la noi ºi din strãinãtate, sã stabileascã contacte cu
colegii de peste hotare, sã evite eventualele curse legale.
În anul 2001 la concursul organizat de CIJ „Reportajul social în massmedia din R. Moldova“ au participat 70 de jurnaliºti cu 430 de materiale de
la toate tipurile de media locale ºi naþionale.
În cadrul primei ediþii a concursului celor mai bune resurse web, organizat de Fundaþia Soros-Moldova, portalul informaþional MOLDOVA-AZI, lansat
în luna mai de Centrul Independent de Jurnalism ºi Asociaþia DNT, în parteneriat cu Institutul de Politici Publice, a obþinut premiul de gradul II la nominalizarea „WEB site-ul anului 2001”.
MOLDOVA-AZI este o extensie a proiectului „Moldova-News” iniþiat în
1998 de cãtre Asociaþia DNT ºi Centrul Independent de Jurnalism. Astazi
numãrul zilnic de vizitatori ai site-ului se ridicã la peste 1500 de utilizatori
Internet.

Reportajul social în mass-media din R. Moldova, noiembrie 2000noiembrie 2001

Programe de instruire

În scopul dezvoltãrii ºi amplificãrii procesului de reflectare în presã a tematicii sociale, Centrul Independent de Jurnalism a lansat, în luna noiembrie
2000, proiectul „Reportajul social în mass-media din RM“.
Programul a fost conceput pentru a îmbunãtãþi standardele profesionale
ale jurnaliºtilor în domeniul reportajului social ºi a inclus cîteva componente:
seminarii (13-16 decembrie 2000 ºi 27-29 noiembrie 2001), o tabãrã de varã
(2-6 iulie 2001, Holercani) ºi un concurs în douã etape pentru jurnaliºtii de la
toate tipurile de media (15 noiembrie 2000 - 15 aprilie 2001 ºi 15 mai - 15
septembrie 2001).
70 de jurnaliºti cu 430 de materiale de la toate tipurile de media locale ºi
naþionale au participat la concurs.
Contribuþia Fundaþiei Soros-Moldova

$5399

Etica în jurnalism, 9-13 aprilie
Seminarul pentru ziariºtii începãtori „Etica în jurnalism“ este o continuare a colaborãrii cu Johnson State College (Vermont, SUA), iniþiatã acum
un an de Tyrone SHAW, profesor de jurnalism la Vermont State College.
Obiectivul primului seminar cu aceastã temã, þinut în mai 2000 la
Chiºinãu, a fost familiarizarea viitorilor jurnaliºti cu domeniul eticii profesionale – aspecte teoretice ºi studii de caz. Cursul din anul acesta a oferit studenþilor de la Jurnalism posibilitatea de a-ºi perfecþiona abilitãþile ºi de a
cunoaºte experienþa internaþionalã în domeniu.
Pentru cele 14 locuri disponibile s-au înscris 36 de pretendenþi. Selectarea
participanþilor s-a fãcut în baza scrisorilor de motivare depuse la Centrul de
Jurnalism.
Contribuþia Fundaþiei Soros-Moldova

$1654, 59

Buletinul Mass-Media în Republica Moldova
Buletinul Mass-Media în Republica Moldova are un loc aparte între publicaþiile Centrului. Editat din august 1995, este singura revistã ce asigurã comunicarea scrisã între ziariºti ºi organizaþiile mass-media, în ea fiind abordate
probleme de stringentã actualitate, legate de funcþionarea ºi evoluþia presei.

Publicaþii ºi resurse pentru jurnaliºti
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O direcþie de bazã a buletinului ramîne a fi 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.
Etica jurnalisticã se înscrie în categoria tematicii permanente a MM, alãturi de problemele pregãtirii jurnaliºtilor, tot mai multe în condiþiile crizei
economice. La rubrica „Invitatul nostru“, sînt publicate interviuri cu jurnaliºtii strãini, sosiþi în Moldova în calitate de experþi.

Buletinul informativ Curier media
CIJ continuã editarea buletinului 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 mass-media în
250 de exemplare tipãrite, precum ºi în formulã electronicã.
Informaþiile sînt selectate zilnic din fluxurile de ºtiri ale agenþiilor BASApress, FLUX, Infotag, Interlic, Moldpres, DECA-press, precum ºi din mai multe
buletine internaþionale.
Contribuþia Fundaþiei Soros-Moldova
Contribuþia Fundaþiei Press Now, Olanda

$5302
$3728

Site-ul informaþional MOLDOVA-AZI
Centrul Independent de Jurnalism ºi Asociaþia DNT, cu suportul financiar
al Fundaþiei Soros-Moldova, Programul Internet ºi în parteneriat cu Institutul
de Politici Publice, a lansat, pe 28 mai 2001, portalul informaþional MOLDOVA-AZI (http://moldova-azi.md).
MOLDOVA-AZI este o extensie a proiectului „Moldova-News” iniþiat la 16
noiembrie 1998 de cãtre Asociaþia DNT ºi Centrul Independent de Jurnalism.
Timp de mai bine de doi ani „Moldova News” a fost o sursã informaþionalã
comodã ºi nepãrtinitoare pentru utilizatorii Internet, prin publicarea celor
mai importante ºtiri din Republica Moldova în trei limbi: românã, rusã ºi
englezã. Astãzi numãrul zilnic de vizitatori ai site-ului se ridicã la peste 1500
de utilizatori Internet.
În MOLDOVA-AZI sînt publicate zilnic ºtiri la compartimentele: politic,
economic ºi social. Comentatori locali analizeazã saptamînal evenimentele
de ultimã orã, iar jurnaliºtii au posibilitate sã publice investigaþiile lor în
cele mai stringente probleme ale societãþii. Pe lîngã aceasta, MOLDOVA-AZI
publicã interviuri cu diferite personalitãþi din þarã ºi de peste hotare,
oferindu-le posibilitatea ºi vizitatorilor sã adreseze întrebãri celor intervievaþi. În cadrul rubricii „Eveniment” se monitorizeazã evenimentele de
importanþã majorã în evoluþia lor, ceea ce înlesneºte înþelegerea ºi interpretarea acestora. La dispoziþia vizitatorilor este arhiva site-ului dotatã cu
un sistem avansat de cãutare.
Contribuþia Fundaþiei Soros-Moldova

Proiecte speciale

$16 170

Zilele Libertãþii Presei în Moldova, 2-4 mai
Este cel mai de amploare eveniment organizat pentru presa din Moldova
de cãtre Centrul Independent de Jurnalism (CIJ), în colaborare cu Uniunea
Jurnaliºtilor din Moldova (UJM), Asociaþia Presei Independente (API),
Comitetul pentru Libertatea Presei (CLP) ºi Facultatea de Jurnalism a USM.
Acþiunea s-a circumscris Zilei Mondiale a Libertãþii Presei, oficiatã la 3 mai, ºi
a avut drept scop sensibilizarea opiniei publice la necesitatea unei prese cu
adevãrat independente.
„Zilele“ au inclus o serie de evenimente: conferinþa de presã, concursul de
poster, spot radio ºi tv pe tema „O presã liberã – o societate liberã“, vernisajul
fotografic „2000-2001 – un an de fotografie“, conferinþã cu tema: „Legea,
mass-media ºi defãimarea“.
Ziua uºilor deschise la presa regionalã, Festivalul mass-media „O presã
liberã – o societate liberã“ în Grãdina Publicã „ªtefan cel Mare“ din Chiºinãu,
cu participarea majoritãþii publicaþiilor, a multor staþii radio ºi tv.

La evenimentele din cadrul Zilelor Libertãþii Presei au participat mai bine
de 200 de jurnaliºti ºi studenþi din Moldova. Ediþia a 3-a a Zilelor Libertãþii
Presei a avut un impact deosebit atît asupra profesioniºtilor, cît ºi asupra
consumatorilor mass-media.
Contribuþia Fundaþiei Soros-Moldova

$4320

Clubul de presã
A început în toamna anului 1995 ca un loc de întruniri ºi discuþii neformale ale zariºtilor, purtãtorilor de cuvînt ºi ale reprezentanþilor serviciilor de
presã. Clubul invitã la ºedinþele sale personalitãþi politice, funcþionari de stat
sau publici în contextul unor evenimente de prim interes pentru mass-media.
În 1997 a fost lansatã versiunea televizatã a clubului de presã, difuzatã la
Catalan TV.
Pe parcursul anului 2001 au avut loc ºedinþe comune ale Clubului de
presã de la Chiºinãu ºi Clubului Naþional de presã. Printre invitaþi în 2001 au
fost: Dumitru BRAGHIª, în calitate de prim-ministru, Petru LUCINSCHI, pînã
la expirarea mandatului sãu de preºedinte al RM, Serafim URECHEANU, primarul general al municipiului Chisinau, Rudolf PERINA, Ambasador al SUA
în Republica Moldova, Ilie ILAªCU, Vasile TARLEV, prim-ministru º.a.
A devenit deja o tradiþie ca în luna decembrie a fiecãrui an Clubul de Presã
ºi Centrul Independent de Jurnalism sã gãzduiasacã ceremonia de înmînare a
premiilor pentru cei mai buni 10 jurnaliºti ai anului. În fiecare an mai mult
de 150 de persoane participã la acest eveniment (jurnaliºti, secretari de presã,
deputaþi, reprezentanþi ai guvernului ºi ai organizaþiilor internaþionale).
Contribuþia Fundaþiei Soros-Moldova
Resurse finaciare:
FSM –
Alþi finanþatori –

$2499, 61
$96 000
87,636 USD

Programul „Administraþie publicã localã“

Institutul de Politici Publice
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Scopul major al Programului „Administraþie publicã localã“ este susþinerea procesului de reformã în domeniul administrãrii publice în Republica
Moldova, contribuind la difuzarea informaþiei ºi experienþei de ultimã orã.
Prin atingerea acestui scop se va ridica eficienþa, responsabilitatea ºi transparenþa activitãþii autoritãþilor locale.
Obiectivele programului sînt:
– facilitarea accesului la informaþie a reprezentanþilor administraþiilor publice locale;
– instruirea ºi ridicarea nivelului profesional al funcþionarilor publici;
– susþinerea dezvoltãrii unui sistem modern de administrare publicã localã în Republica Moldova;
– sporirea influenþei administraþiei publice locale în dezvoltarea potenþialului socioeconomic local;
– înlesnirea dialogului dintre administraþia publicã localã ºi cetãþeni prin
încurajarea participãrii la procesele de administrare localã.
În anul 2001 Programul „Administraþie publicã localã“ a acordat prioritate activitãþilor cu un impact social pronunþat, care vin sã îmbunãtãþeascã
sectorul respectiv din Republica Moldova.

(realizat în colaborare cu LGI,
Institutul pentru o Societate
Deschisã, Budapesta)

Programe ºi activitãþi realizate

Politici publice
Activitãþile acestui subprogram au fost realizate în cadrul Institutului de
Politici Publice, fondat în aprilie 2000. Detalii vezi în raportul Institutului.
Cheltuieli:

Administraþie publicã localã

$241 734 (finanþat de LGI, Budapesta)

Granturi pentru participare la conferinþe, seminarii, stagii ºi vizite de
documentare
Scopul programului de participare la stagii, seminarii, conferinþe este
facilitarea accesului reprezentanþilor administraþiilor publice locale ºi ONGurilor din domeniu la informaþie de ultimã orã, schimb de experienþã, precum
ºi obþinerea cunoºtinþelor în domeniul administrãrii publice locale, dreptului
administrativ ºi politicilor publice.
În 2001 a fost oferit suport financiar pentru urmãtoarele activitãþi:
Curs de politicã economicã aplicatã, Lilia RÃZLOG, Viena, Austria.
$405
Conferinþa „Profesionalizarea ºi eficienþa conducerii municipale“, Eleonora STARCIUC, Anadela TOFILAT, Moscova, Rusia.
$734
Conferinþa „Interdependenþa dintre democratizare, reforma militarã ºi previzionarea rãzboiului“, Iurie PÎNTEA, Moscova, Rusia.
$230
Vizita de schimb de experienþã în domeniul asociaþiilor de proprietari ai
locuinþelor privatizate, Oleg CERNEI, Anatolie PLEªCAN, Teodor CÎRNAÞ,
Braºov, România.
$837
Conferinþa „Zilele identitãþii româneºti“, Tamara RAZIN, Atlanta, SUA.
$500
ªedinþa Consiliului Interstatal pentru Informaþie Tehnico-ªtiinþificã din
CSI, Gheorghe GONÞA, Kiev, Ucraina.
$408
Vizitã de documentare în domeniul administrãrii municipale, Ion TIMOFTI, Angela PREPELIÞA - BEJENARU, Lilia MELNIC, Winnipeg, Canada.
$2467
Conferinþa internaþionalã „Dreptul ºi administraþia publicã în contextul
integrãrii europene“, Maria ORLOV, Svetlana COJOCARU, Sibiu, România.
$262

în 2001
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Stagiu specializat „Fotogrametrie numericã – imagini metrice – viziune 3D“,
Mircea JUC, Marne La Vallée, Franþa.
$2959
Stagiu „Protecþia ºi promovarea drepturilor omului“, Radu ÞURCANU, Paris, Franþa.
$486
Congresul internaþional în domeniul psihiatriei, psihologiei ºi pedagogiei
sociale a copilului ºi familiei, Viorica COLESNIC, Moscova, Rusia.
$957
Simpozionul internaþional „Informatica pentru mediu“, Vera MUNTEANU
Zürich, Elveþia.
$549
Simpozionul „Reconstrucþia ecologicã – progrese teoretice ºi realizãri
practice“, Gheorghe POSTOLACHE, Timiºoara, România.
$221
Conferinþa europeanã „Autoevaluarea autoritãþilor locale în Agenda localã
21“, Lidia ILAªCU, Londra, Marea Britanie.
$486
Forumul internaþional al euroregiunilor, Artur NEBUNU, Iacob AJDER,
Gheorghe NÃREA, Gheorghe POPAZU, Vladimir LÎSENCO, Ghenadie RUDEANU, Andrei BALÎNSCHI, Lviv, Ucraina.
$1430
Forumul judeþean al ONG-urilor, Elena SÎRGH, Galaþi, România.
$248
Atelierul de lucru internaþional „Elaborarea legislaþiei în domeniul învãþãmîntului – artã sau meserie“, Evlampie DONOS, Victor PITEI, Anatol GREMALSCHI, ªtefan TIRON, Bled, Slovenia.
$308
Stagiu specializat „Economia ºi finanþarea culturii“, Rodica ROªIOR, Paris, Franþa.
$443
Întrunirea regiunilor europene, Iacob AJDER, Sopron, Ungaria.
$546
Conferinþa internaþionalã „Sectorul public în Polonia 1989 - 2001. Un studiu al transformãrii“, Ion NEAGU, Zakopani, Polonia.
$163
Vizitã de documentare la Agenþia de Dezvoltare Regionalã Nord-Est,
Andrei BALÎNSCHI, Vitalie DARII, Vladislav BALÎNSCHI, Anastasia LIPCAN,
Vasile TIMOFTI, Tatiana ROIBU, Piatra-Neamþ, România.
$1938
Vizitã de documentare la Agenþia de Dezvoltare Regionalã V Vest, Maria
AJDER, Alexandru BICHIR, Grigore MUSTEAÞÃ, Victor PUªCUÞÃ, Alexandru
MIJA, Ivan GURÃU, Iulia IABANJI, Rodica OXAN, Arad, România.
$2660
Alte cheltuieli
Total:

$530
$19 767

Instruirea administraþiei publice locale
Programul de instruire a reprezentanþilor APL a fost structurat pe douã
direcþii:
– organizarea de cãtre FSM a ºcolii de varã;
– acordarea de granturi pentru elaborarea programelor noi de instruire ºi
desfãºurarea instruirilor pentru autoritãþile locale.
Instruiri organizate de cãtre Fundaþia Soros - Moldova:
ªcoala de varã „Management strategic“. Au fost instruiþi 15 funcþionari
publici din consiliile judeþene Cahul, Edineþ, Lãpuºna.
$8679

Granturi acordate pentru elaborarea programelor noi de instruire ºi
proiecte de instruire a reprezentanþilor administraþiilor publice locale:
Grup de autori: Vasile CIOARIC, director de proiect, Tatiana SAVCA, Tudor
DELIU, Nicu VREDNIC; Elaborarea programului nou de instruire „Participarea
publicului la procesul decizional“. A fost elaborat programul ºi manualul de
instruire pentru reprezentanþii APL.
$850
Elena ENACHE, director de proiect, Elaborarea programului nou de instruire „Managementul, dezvoltarea ºi fortificarea comunitãþii“. Acest program va
fi utilizat pentru instruirea grupurilor reprezentative din comunitãþi, formate
din aleºi locali, funcþionari publici ºi reprezentanþi ai societãþii civile.
$600
Consiliul Judeþean Lãpuºna, Anadela TOFILAT, director de proiect, Proiect
de instruire „Arta ºi ºtiinþa conducerii în APL“. 5 ateliere de instruire pentru
reprezentanþii APL din jud. Lãpuºna. Atelierele vor continua în 2002.
$2500
Consiliul Judeþean Soroca, Svetlana CALINIAC, director de proiect, Proiect
de instruire „Arta ºi ºtiinþa conducerii în APL“. 2 ateliere de instruire pentru
reprezentanþii APL din jud. Soroca. Atelierele vor continua în 2002.
$2496
Consiliul Judeþean Ungheni, Vasile PASCARU, director de proiect, Proiect
de instruire „Arta ºi ºtiinþa conducerii în APL“. 2 ateliere de instruire pentru
reprezentanþii APL din jud. Ungheni. Atelierele vor continua în 2002.
$2294
Consiliul Judeþean Orhei, Sergiu CARAMAN, director de proiect, Proiect de
instruire „Arta ºi ºtiinþa conducerii în APL“. 3 ateliere de instruire pentru
reprezentanþii APL din jud. Orhei. Atelierele vor continua în 2002.
$2500
Centrul de Inovaþii Sociale, Elina PETROVICI, director de proiect, Proiect de
instruire „Managementul calitãþii totale a serviciilor APL“. În 2002 vor fi
organizate 3 ateliere de instruire cu durata de 6 zile pentru reprezentanþii
organizaþiilor implicate în prestarea serviciilor publice: APL, ONG ºi întreprinderi prestatoare de servicii publice.
$12 522
ONG „Raza soarelui“, Vasile CIOARIC, director de proiect, Proiect de instruire „Participarea publicului la procesul decizional“. În 2002 vor fi realizare
4 seminarii cu durata de 2 zile pentru reprezentanþii APL.
$2594
CASI Counterpart, Lidia SURDU, director de proiect, Ciclul de ateliere pentru APL „Finanþe Publice Locale“. 19 ateliere de instruire în judeþele Bãlþi,
Edineþ, Soroca, Lãpuºna ºi în mun. Chiºinãu. Proiect în curs de realizare.
$15 000
Alte activitãþi realizate:
Grup de autori, coordonator de ediþie Tudor DELIU, director de proiect,
Adaptarea manualelor de instruire Arta ºi ºtiinþa conducerii în APL la condiþiile Republicii Moldova. Un set de 12 manuale a fost ajustat la condiþiile
Republicii Moldova.
$1000
Editura „CARTIER“, Gheorghe IERIZANU, director de proiect, Tipãrirea
manualului de instruire Finanþe Publice Locale. Editate 800 ex. care au fost
distribuite participanþilor la atelierele de instruire în finanþe publice locale.
$2605
Editura „Prut Internaþional“, Oleg BODRUG, director de proiect, Tipãrirea
manualelor de instruire în management financiar. 500 ex. în curs de editare.
$8000
Grup de autori, coordonator de ediþie Svetlana ARIONESCU, director de
proiect, Elaborarea unui supliment la manuale de instruire în management
financiar. Suplimentul va completa cu informaþii specifice domeniului vizat
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din Republica Moldova setul de manuale de instruire tradus din limba
englezã de FPDL, România. Instruirea face parte din programul regional de
instruiri destinate funcþionarilor publici.
$2000
Societatea de Distribuþie de Carte „PRO-NOI“, Dumitru RUDEANU,
Depozitarea manualelor de instruire Arta ºi ºtiinþa conducerii în APL ºi
Management general al APL. Manualele sînt destinate cursurilor de instruire
organizate pentru reprezentanþii APL.
$400
Alte cheltuieli
Total

$581
$ 64 621

Dezvoltare comunitarã
Program realizat în parteneriat cu Centrul CONTACT. Detalii despre misiunea ºi scopurile subprogramului vezi în raportul de activitate al Programului „Societate civilã“.
Centrul CONTACT, Aliona NICULIÞÃ, director de proiect, Dezvoltare comunitarã. Programul susþine iniþiativele organelor de administrare publicã ce propun
proiecte de dezvoltare comunitarã realizate în parteneriat cu sectorul privat ºi
societatea civilã.
$30 000
Total

$ 30 000

Dezvoltare localã
Scopul acestui subprogram a fost susþinerea iniþiativelor înaintate de cãtre
organele administraþiei publice ºi ONG-urile specializate în domeniu.
S-au acordat granturi pentru proiecte de dezvoltare localã – economicã, socialã
ºi culturalã. Proiectele s-au axat pe susþinerea unor iniþiative de dezvoltare economicã, soluþionarea unor probleme ecologice ºi de amenajare a teritoriului, precum ºi cele ce susþin ºi promoveazã descentralizarea ºi autonomia localã.
Asociaþia „Dezvoltare Durabilã“, Orhei, Marina TUREAC, director de proiect,
Sprijinul administraþiilor publice locale din defileul rîului Rãut în elaborarea
conceptului traseului turistic „Potcoava de Aur“ ºi susþinerea instituþionalizãrii
lui. În cadrul proiectului va fi elaborat în colaborare cu un grup de experþi de la
INTA (Reþeaua Internaþionalã de Dezvoltare Urbanã) studiul de fezabilitate pentru zona Traseului turistic „Potcoava de Aur“.
$5000
Fundaþia „Viitorul“, Igor MUNTEANU, director de proiect, Fortificarea descentralizãrii ºi autonomiei financiare. Realizarea unor studii teoretico-comparative, a recomandãrilor practice ºi de politici publice, a dezvoltãrii instituþionale
ºi a fortificãrii capacitãþilor de acþiune, consolidarea societãþii civile ºi a cercurilor profesioniste în apãrarea ºi promovarea descentralizãrii ºi autonomiei
financiare locale.
$16 768
Liga Naþionalã a Asociaþiilor de Primari din Moldova, Vasile BALAN,
director de proiect, Implicarea Ligii Naþionale a Asociaþiilor de Primari din
Moldova în procesul decizional la nivel republican. Proiectul propune elaborarea mecanismelor de atenþionare a opiniei publice privind necesitatea continuãrii reformelor în domeniul administraþiei publice locale, sprijinirea
autonomiei locale, descentralizãrii ºi deconcentrãrii serviciilor.
$9990
Alte cheltuieli:
Total:

$ 55
$31 813

Informare pentru APL
Scopul acestui Program a fost susþinerea iniþiativelor profesorilor universitari, cercetãtorilor ºi experþilor independenþi în elaborarea ºi publicarea de
carte autohtonã. Programul include oferirea de granturi pentru elaborarea,

publicarea, procurarea ºi traducerea de carte în domeniile administrare publicã, politici publice ºi drept administrativ. În cadrul acestui program a fost
susþinutã formarea colecþiilor de carte de domeniu ale bibliotecilor universitare. Publicaþiile editate în cadrul Programului APL sînt destinate pentru
donaþii instituþiilor de învãþãmînt superior, administraþiilor locale, regionale
ºi municipale din Republica Moldova.
Pentru ameliorarea activitãþii de lucru a primarilor, consilierilor locali ºi
funcþionarilor publici s-a continuat proiectul iniþiat în 2000 de dezvoltare a
resurselor informaþionale în administraþia publicã localã, centralã ºi regionalã. În cadrul acestui program experþii naþionali au selectat o listã de surse
bibliografice utile în cadrul activitãþii cotidiene a reprezentanþilor AP. Literatura procuratã s-a donat autoritãþilor locale, centrale ºi regionale din Republica Moldova.
Elaborare ºi publicare de carte
Mihai ROªCOVAN, Ghenadie IVAªCENCO, Veaceslav BULAT, Ghidul cooperãrii transfrontaliere. Ghid adresat reprezentanþilor APL, societãþii civile ºi
sectorului privat interesaþi în promovarea activitãþilor de cooperare transfrontalierã.
$1800
Victor POPA, Autoritãþile publice ale Republicii Moldova. Lucrarea va elucida problemele ce þin de organizarea ºi funcþionarea ansamblului întreg de
autoritãþi publice, demonstrîndu-le funcþiile, competenþele, precum ºi conexiunile pe care le au între ele.
$1000
Tatiana MANOLE, Consolidarea finanþelor publice locale la nivelul
unitãþilor administrativ-teritoriale. Publicaþie adresatã publicului interesat de
domeniul finanþelor publice locale care va conþine bazele metodologice ale
politicii bugetar-financiare, descrierea procesului bugetar la nivelul unitãþilor
administrativ-teritoriale, prezentarea unor concluzii ºi recomandãri.
$600
Viorel MIRON, Turism rural în Moldova. Îndrumar pentru autoritãþile publice locale. Îndrumar adresat autoritãþilor publice locale interesate de dezvoltarea domeniului turismului în comunitãþile rurale.
$1000
Vasile CIOARIC, Relaþiile cu publicul: istorie, teorie, practicã. Publicaþie
destinatã funcþionarilor din organele administrãrii publice, instituþii de stat,
instituþii de învãþãmînt ºi asistenþã socialã antrenaþi în relaþiile cu publicul.
$600
Ion CREANGÃ, Curs de drept administrativ, volumul I. Material didactic
pentru universitãþi de profil destinat studenþilor ºi profesorilor.
$600
Nadejda DEMIAN, Culegere de materiale didactice la compartimentul Terminologie de specialitate a cursului de limbã englezã. Material didactic destinat studenþilor ºi audienþilor facultãþilor de administrare publicã.
$600
Victor POPA, Tatiana MANOLE, Ion MIHÃILUÞÃ, Reeditarea cãrþii Administraþie publicã localã a Republicii Moldova. Comentarii legislative. Editate
1000 ex.
$2775
Maria ORLOV, Manual de drept administrativ. Editate 500 ex.
$1794
Viorel MIRON, Turism rural în Moldova. Îndrumar pentru autoritãþile publice locale. Tiraj 1000 ex. În curs de editare.
$2791
Claudia CRÃCIUN, Negocieri: teorie, aplicaþii. Tiraj 500 ex. În curs de
editare.
$1600
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Valeriu ZUBCO, Reprezentantul Guvernului în teritoriu în dreptul comparat. Tiraj 500 ex. În curs de editare.
$900
Maria ORLOV, Programã analiticã Drept administrativ. Multiplicate 300
ex. ºi donate bibliotecii Academiei de Administrare Publicã.
$80
Svetlana COJOCARU, Programã analiticã Managementul resurselor umane.
Multiplicate 300 ex. ºi donate bibliotecii Academiei de Administrare Publicã.
$80
Colecþii de carte pentru universitãþi:
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bãlþi, Elena HARCONIÞA, Dezvoltarea colecþiilor de carte în domeniile administrare publicã ºi politici publice.
Fondul bibliotecii va fi completat cu 118 de titluri de carte procuratã (5-10
exemplare per titlu).
$2241
Universitatea de Stat din Moldova, Elena BALMUª, director de proiect,
Dezvoltarea colecþiilor de carte în domeniile administrare publicã ºi politici
publice. Fondul bibliotecii va fi completat cu 129 de titluri de carte procuratã
(2-10 exemplare per titlu).
$2208
Academia de Studii Economice, Ala SUSARENCO, director de proiect,
Dezvoltarea colecþiilor de carte în domeniile administrare publicã ºi politici
publice. Fondul bibliotecii va fi completat cu 94 de titluri de carte procuratã
(1-8 exemplare per titlu).
$1600
Academia de Administrare Publicã, Rodica SOBIESCHI-CAMERZAN, director de proiect, Dezvoltarea colecþiilor de carte în domeniile administrare publicã ºi politici publice. Fondul bibliotecii va fi completat cu 93 de titluri de
carte procuratã (3-10 exemplare per titlu).
$2311
Procurare de carte pentru APL:
Procurarea setului de literaturã de specialitate pentru autoritãþile publice.
Au fost procurate ºi donate 29 titluri de carte pentru autoritãþile centrale ºi
regionale ºi 9 titluri pentru 649 primãrii.
$17 813
Traducere de carte:
Editura, „ARC“, Iurie BÎRSA, John M. Bryson, Planificare strategicã pentru
organizaþii publice ºi nonprofit. Cartea tradusã va fi editatã în 1000 ex.
$6975
Alte cheltuieli:
Total:

$2143
$ 51 511

Cooperare transfrontalierã
Scopul acestui program a fost iniþierea colaborãrii între judeþele limitrofe
ale Republicii Moldova cu þãrile învecinate. Direcþiile strategice ale acestui
program se axeazã pe dezvoltarea instituþionalã, consolidarea cadrului instituþional ºi economic existent.
În cadrul programului au fost sprijinite activitãþi ºi proiecte de cooperare
transfrontalierã prin lansarea unor programe operaþionale adresate în special
satisfacerii necesitãþilor administraþiilor publice locale.
Pe parcursul anului 2001 a fost elaborat cadrul conceptual al subprogramului ºi au fost lansate concursuri pentru susþinerea activitãþii Serviciilor de
coordonare a euroregiunilor existente în Republica Moldova - Dunãrea de Jos
(jud. Cahul) ºi Prutul de Sus (jud. Bãlþi ºi Edineþ) precum ºi promovarea activitãþilor de cooperare transfrontalierã.

Activitãþi realizate:
ONG „Raza soarelui“, Pavel COJOCARU, director de proiect, Elaborarea termenilor de referinþã pentru lansarea Programului de cooperare transfrontalierã în cadrul euroregiunilor Prutul de Sus ºi Dunãrea de Jos. În cadrul
proiectului a fost efectuat studiul documentar al situaþiei existente în domeniul cooperãrii transfrontaliere.
$4172
Business Consulting Institute, Mihai ROªCOVAN, director de proiect, Elaborarea termenilor de referinþã pentru lansarea Programului de cooperare
transfrontalierã în cadrul euroregiunilor Prutul de Sus ºi Dunãrea de Jos. În
baza studiului elaborat a fost pregãtit pentru lansare Programul de cooperare
transfrontalierã.
$18 679
Consiliul Judeþean Cahul, Iacob AJDER, director de proiect, Acordarea echipamentului în folosinþã Centrului de coordonare a euroregiunii Dunãrea de Jos.
Echipament acordat în scopul eficientizãrii activitãþii Centrului de coordonare a
euroregiunii Dunãrea de Jos ºi facilitãrii comunicãrii dintre membrii euroregiunii.
$1533
Consiliul Judeþean Bãlþi, Andrei BALÎNSCHII, director de proiect, Acordarea
echipamentului în folosinþã Centrului de coordonare a euroregiunii Prutul de Sus.
Echipament acordat în scopul eficientizãrii activitãþii Centrului de coordonare a
euroregiunii Prutul de Sus ºi facilitãrii comunicãrii dintre membrii euroregiunii.
$1501
Consiliul Judeþean Edineþ, Victor PUªCUÞÃ, director de proiect, Acordarea
echipamentului în folosinþã Centrului de coordonare a euroregiunii Prutul de Sus.
Echipament acordat în scopul eficientizãrii activitãþii Centrului de coordonare a
euroregiunii Prutul de Sus ºi facilitãrii comunicãrii dintre membrii euroregiunii.
$1555
Consiliul judeþean Cahul, Iacob AJDER, director de proiect, Crearea serviciului de coordonare a activitãþilor euroregiunii Dunãrea de Jos în jud. Cahul.
Susþinerea creãrii ºi funcþionãrii în decurs de un an a Serviciului de coordonare a activitãþilor euroregiunii ca structurã independentã.
$11 590
Business Consulting Institute, Mihai ROªCOVAN, director de proiect, Sprijinirea consiliilor judeþene Cahul, Edineþ ºi Bãlþi în scrierea proiectelor ºi solicitarea de finanþare în cadrul Programului TACIS CBC. Au fost înaintate spre
finanþare trei proiecte.
$1482
Proiect operaþional, Seminar Agenþii de Dezvoltare Regionalã: oportunitãþi
ºi perspective. Prezentarea conceptului, structurii, atribuþiilor unei ADR, a
cadrului legal ºi formelor organizatorico-juridice ale ADR, perspectivele de
creare ºi funcþionare a ADR în Republica Moldova. Informaþii despre concursurile lansate de Fundaþie.
$373
Proiect operaþional, Vizita consultantului David LARTER (Mentor Local Government Institute, Budapesta, Ungaria (LGI)), cu scopul de elaborare a Programului de cooperare transfrontalierã. Vizite de studiu în judeþele Cahul, Bãlþi ºi
Edineþ cu scopul colectãrii datelor din teritoriu pentru elaborarea Programului de
cooperare transfrontalierã (cofinanþat de LGI).
$1055
Alte cheltuieli:
Total:
Cheltuieli de administrare a Programului APL:
Total cheltuieli Program APL:

$127
$42 067
$10 847
$492 360

Raport de activitate – 2001

136 137

Institutul de Politici Publice
Adresa: str. Bulgarã nr. 28
MD 2001 Chiºinãu, Moldova
Tel.: 27 67 85, 27 67 86
Fax: 27 05 07
E-mail: ipp@ipp.md
Web site: http://www.ipp.md

Institutul de Politici Publice este o organizaþie neguvernamentalã, nonprofit. Misiunea Institutului constã în a contribui la dezvoltarea în Republica
Moldova a unei societãþi deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe valorile
democratice, prin efectuarea ºi sprijinirea cercetãrilor ºi analizelor independente ale politicilor publice, precum ºi prin dezbaterea publicã ºi mediatizarea
largã a rezultatelor acestor cercetãri.

Activitatea Institutului este axatã pe analiza politicilor publice în domeniile:
– educaþiei, sistemului de învãþãmînt;
– integrãrii europene;
– managementului conflictelor;
– combaterii corupþiei;
– protecþiei sociale;
– cercetãrii de opinie publicã;
– securitãþii ºi apãrãrii naþionale.
În anul 2001 Institutul ºi-a desfaºurat activitatea în condiþii impuse de o
nouã situaþie social politicã. În þarã au avut loc alegeri parlamentare anticipate, în care Partidul Comuniºtilor a cîºtigat asigurîndu-ºi o majoritate de 71
de locuri din 101. Principalele probleme cu care se confruntã noua administraþie include asigurarea unei creºteri economice durabile (care, deºi sesizabilã în ultimii doi ani, totuºi pare a fi foarte nesigurã), lupta cu corupþia ºi
crima organizatã, asigurarea condiþiilor pentru „oficializarea“ economiei
paralele (care atinge, conform unor analiºti, circa 70% din PIB-ul oficial),
rezolvarea conflictului transnistrean, asigurarea pãcii sociale.
Cîteva aspecte ale dezvoltãrii politice recente din þarã au avut impact
asupra activitãþii Institutului:
– aderarea þãrii la Organizaþia Mondialã a Comerþului;
– acceptarea Moldovei ca membru cu drepturi depline a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est;
– încercãrile insistente ale noii administraþii de a rezolva conflictul transnistrean, inclusiv prin metode mai radicale;
– reorientarea geostrategicã a þãrii spre CSI, în special spre Rusia, cu toate
consecinþele economice, culturale, sociale, militare etc.;
– tendinþa de instaurare a unui stil dictatorial de conducere;
– pregãtirea unei noi reforme administrativ-teritoriale, cu certe tendinþe de
lichidare a procesului de descentralizare ºi instaurarea unei „verticale a
puterii“;
– tendinþa de a suprima libertatea ºi independenþa mass-media, în special
ale televiziunii publice ºi ale radioului public.
Institutul a continuat cercetãrile în domeniile prioritare: Politici educaþionale, Politici de integrare europeanã ºi Politici de management al conflictelor interne. În acest scop Institutul a constituit ºi a dezvoltat în anul
2001 o reþea din peste 200 de experþi, contribuitori ºi parteneri individuali ºi
instituþionali, cooperînd cu marea majoritate a acestora în baze contractuale.
Institutului i-a fost acordat sprijinul financiar iniþial de cãtre Institutul
pentru o Societate Deschisã din Budapesta. O parte din programele, proiectele
ºi activitãþile IPP au fost ºi sînt implementate în cooperare cu urmãtoarele
instituþii ºi organizaþii: Iniþiativa Administrãrii Locale ºi a Reformei Serviciilor Publice din Budapesta, Banca Mondialã, Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare, Fundaþia pentru Studii Educaþionale din Torino, Centrul de
Studii în Domeniul Politicilor Educaþionale din Ljubliana, Centrul de Studii ºi
Cercetãri ale Conflictelor al Academiei Militare Regale din Sandhurst (Marea

Britanie); Centrul Scoþian de Securitate Internaþionalã al Universitãþii din
Aberdeen, Iniþiativa Central-Europeanã, Fundaþia Friedrich Ebert, Institutul
de Analize în domeniul Apãrãrii din Washington, Comisia Europeanã,
Programul de sprijinire a învãþãmîntului superior – HESP, Programul Est-Est
ºi Programul administraþie publicã localã ale Fundaþiei Soros - Moldova,
Agenþia de Restructurare a Întreprinderilor ºi Asistenþã ARIA, Colegiul
Invizibil din Moldova, Asociaþia DNT, Fundaþia „Viitorul“, Consiliul Rectorilor
din Republica Moldova, Consiliul Directorilor de Colegii din Republica Moldova.
Date statistice despre activitatea IPP:
Articole, comentarii publicate de cãtre colaboratorii IPP în þarã ºi peste
hotare: peste 40; Programe de televiziune ºi radiodifuziune consacrate activitãþilor IPP: peste 15; Conferinþe, seminarii naþionale organizate: 13; Conferinþe, organizate seminarii internaþionale: 10.

Politici de integrare europeanã
Director 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 analiza 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 studiilor 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
vreo perspectivã în acest sens. Cît priveºte calea spre Uniunea Europeanã, se
pare cã pentru Republica Moldova cea mai realã este filiera Pactului de
Stabilitate. În ansamblu, materialele elaborate vor constitui baza în care vor
fi elaborate sugestii ºi propuneri.

Politici educaþionale
Director de program dr. 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 European de Credite Transferabile,
crearea Serviciului de recunoaºtere ºi echivalare a actelor de studii, racordarea sistemului de învãþãmînt la necesitãþile economiei de piaþã, compatibilizarea sistemului educaþional din Republica Moldova cu cel european.
Au fost formulate direcþii noi de cercetare:
– modalitãþi de finanþare a sistemului educaþional;
– educaþia pentru o societate deschisã;
– evaluarea calitãþii educaþiei;
– managementul universitãþilor;
– toleranþa în educaþie.

Politici de management al conflictelor interne
Director de program Oazu NANTOI
Situaþia privind conflictul transnistrean este bine cunoscutã – Guvernul
Republicii Moldova nu controleazã o parte a teritoriului þãrii. Activitatea
Institutului în acest domeniu a avut drept scop evaluarea aspectelor politicojuridic, economic, militar, informaþional etc. ale conflictului transnistrean.
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În urma analizelor efectuate, s-a constatat cã documentele semnate în
cadrul procesului de tratative Chiºinãu -Tiraspol 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 facto 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.

Barometrul Opiniei Publice
Director de program dr. Viorel CIBOTARU
Institutul de Politici Publice a organizat în august 2000, în ianuarie-februarie ºi în noiembrie 2001, cu sprijinul financiar al Fundaþiei Soros - Moldova,
sondaje sociologice naþionale în cadrul programului Barometrul Opiniei
Publice. Tematica cercetãrilor efectuate a inclus: opþiuni politice, popularitatea principalelor partide ºi personalitãþi politice, nivelul ºi calitatea vieþii,
politica economicã ºi socialã a Guvernului, alte teme de interes major.

Evaluarea strategicã a securitãþii ºi apãrãrii naþionale a Republicii
Moldova
Director de proiect dr. Viorel CIBOTARU
Ideea acestui proiect, realizat de IPP în colaborare cu Centrul Euroatlantic
din Moldova ºi douã instituþii din Marea Britanie: Centrul Scoþian de
Securitate Internaþionalã al Universitãþii din Aberdeen ºi Centrul de Cercetãri
Strategice pe lîngã Academia Militarã Regalã din Sundherst, constã în crearea
unui tablou multidimensional al stãrii actuale a sistemului de securitate ºi
apãrare a Republicii Moldova într-un context geostrategic flexibil. Scopul
proiectului este de a analiza conceptele de securitate ºi apãrare naþionalã a
Moldovei, al controlului democratic asupra mediului militar, a evalua
potenþialul existent al Forþelor Armate ºi de a elabora propuneri ºi sugestii în
vederea implementãrii unor modele sistemice care ar corespunde, în egalã
mãsurã, intereselor naþionale ale Moldovei ºi standardelor internaþionale.

Rezultatele principale ale activitãþii IPP
Publicaþii
Seria Politici publice
– Reformarea sistemului educaþional (2001);
– Moldova ºi integrarea europeanã (2001);
– Aspecte ale conflictului transnistrean (2001);
– Evaluarea strategicã a securitãþii ºi apãrãrii Republicii Moldova (2002);
– Participarea la Pactul de Stabilitate ca accelerator al dezvoltãrii socialeconomice în regiune (materialele conferinþei).
Barometrul Opiniei Publice:
– raport al sondajului de opinie din februarie 2001;
– raport al sondajului de opinie din noiembrie 2001.
Revista Politici publice, nr. 1, mai 2001
Rezultatele principale sînt afiºate pe pagina web a Institutului la adresa:
www.ipp.md.
Conferinþe ºi seminarii naþionale:
– Informatizarea învãþãmîntului: realizãri ºi perspective;
– Reforma sistemului de învãþãmînt secundar profesional (studiu de caz –
judeþul Edineþ);
– Rolul ºtiinþei ºi tehnologiei într-un mediu de securitate naþionalã în
schimbare, organizatã de Institutul de Studii de Apãrare (SUA) ºi Institutul de Politici Publice;
– Evaluarea stãrii actuale a procesului de integrare a Republicii Moldova
în Uniunea Europeanã;
– Relaþiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeanã. Strategii de asociere ºi integrare;
– Aderarea Republicii Moldova la OMC ºi repercusiunile acestui pas asupra relaþiilor comerciale ale Republicii Moldova cu þãrile CSI, UE º.a.;

– Controlul democratic asupra Forþelor Armate ale Republicii Moldova;
– Aspecte juridice ale documentelor semnate de Republica Moldova în cadrul procesului de tratative în problema conflictului transnistrean;
– Evaluarea juridicã a procesului de menþinere a pãcii în conflictul transnistrean;
– Aspectul militar al procesului de soluþionare a conflictului transnistrean;
– interesele naþionale ale Republicii Moldova. Riscuri ºi pericole.
Conferinþe internaþionale
– Reformarea sistemului educaþional în contextul integrãrii europene;
– Evaluarea strategicã a securitãþii ºi apãrãrii naþionale a Republicii Moldova;
– Reuniunea grupului de lucru pentru readmiterea ºi reîntoarcerea imigranþilor ilegali în þãrile lor de origine;
– Calea Moldovei spre Uniunea Europeanã;
– Masã rotundã: educaþia toleranþei în societãþi multiculturale;
– Învãþãmîntul superior de scurtã duratã în contextul reformei educaþionale;
– Conflictul transnistrean ºi viitorul statalitãþii moldoveneºti;
– Pactul de Stabilitate: paºi concreþi în combaterea corupþiei ºi a crimei
organizate în Europa de Sud-Est. Prezentarea iniþiativelor SPAI ºi SPOC
în Moldova;
– Participarea la Pactul de Stabilitate ca accelerator al dezvoltãrii socialeconomice în regiune;
– Managementul instituþiilor de învãþãmînt superior.
Resurse financiare:
LGI, Budapesta:
LGI/PPCI:
Alte surse:

$241 734
$20 351
$9345

Programul de drept
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Clinica Juridicã

Misiunea generalã a Programului de drept este de a acorda asistenþã procesului de reformã juridicã în Republica Moldova prin sprijinul oferit comunitãþii
juridice ºi încurajarea colaborãrii dintre sectorul guvernamental ºi neguvernamental în promovarea ºi aplicarea standardelor juridice internaþionale.
Obiectivele programului:
– dezvoltarea ºi implementarea proiectelor destinate educaþiei juridice a societãþii civile ca element constitutiv în procesul creãrii statului de drept,
precum ºi a proiectelor destinate ajustãrii învãþãmîntului juridic universitar la standardele europene;
– asistenþã în procesul de ajustare a cadrului normativ ºi a reformei juridice
în general cu accent special asupra dezvoltãrii independenþei justiþiei;
– reinstaurarea principiilor ºi instituþiilor de asistenþã juridicã gratuitã;
– contribuirea la procesul de conºtientizare de cãtre membrii societãþii a
rolului personal ºi individual în procesul de reformã juridicã, protecþie
juridicã ºi instaurarea supremaþiei legii;
– asistenþã în procesul de reformã a organelor de poliþie cu accent special
pe dezvoltarea parteneriatului cu societatea civilã în defavoarea funcþiilor cu caracter represiv;
– asistenþã în procesul de reformã a sistemului penitenciar ºi a normelor
juridice care guverneazã aplicarea pedepselor de naturã penalã;
– îmbunãtãþirea mecanismului de protecþie a drepturilor militarilor ºi elaborarea unui sistem eficient ºi consecutiv de monitorizare;
– asigurarea climatului de consecutivitate, echidistanþã ºi ajustare la standarde internaþionale în procesul de judecare a infracþiunilor de corupþie.

Învãþãmînt juridic
Misiunea programului de susþinere a învãþãmîntului juridic este de a fortifica relaþia dintre educaþia juridicã la toate nivelurile ºi reforma sistemului de
drept în Republica Moldova.
Dezvoltarea Curriculum-ului universitar
Prin aceastã direcþie programul îºi propune sã contribuie la îmbunãtãþirea
învãþãmîntului juridic universitar în scopul ajustãrii acestuia la standarde
internaþionale minime.
Acest program a oferit granturi pentru lectorii facultãþilor de drept pentru
elaborarea de cursuri noi ºi revizuirea celor existente, granturi pentru publicare
de manuale, granturi pentru dezvoltarea revistelor de drept cu þinutã academicã.
Granturi acordate pentru elaborare de manuale:
Artur REªETNICOV, Roman CAZAN, Statistica juridicã.
$600
Gheorghe GOLUBENCO, Criminalistica.
$600
Nicolae BELII, Curs de prelegeri Drept Penitenciar .
$600
Lilia GRIBINCEA, Contractul comercial de vînzare-cumpãrare internaþionalã.
$300
Victor DUMNEANU, Pavel ZAMFIR, Mihai COTOROBAI, Rodica IORDANOV, Dreptul mediului.
$800
În cadrul programului au fost oferite granturi pentru editarea manualelor,
notelor de curs ºi a materialelor didactice care au fost ulterior distribuite bibliotecilor universitare. De asemenea, a fost sprijinitã ºi publicarea a douã
reviste de drept:
Dicþionarului de expresii ºi maxime , Lucian JITARU, 500 de exemplare.
$1220
Criminalitatea organizatã la nivel transnaþional ºi unele forme de manifestare în R. Moldova, Igor CIOBANU, 500 de exemplare.
$1570
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Etica ºi deontologia juridicã, Valeriu CAPCELEA, 500 de exemplare.
$4555
Contracte individuale de muncã. Legislaþia. Îndrumar pentru jurist, antreprenor, ºeful întreprinderii, lucrãtori de cadre, Boris SOSNA, 500 de exemplare.
$2006
Evoluþia reglementãrilor privind protecþia penalã a proprietãþii pe teritoriul
Republicii Moldova, Serghei BRÎNZÃ, 500 de exemplare.
$1960
Rãspunderea civilã delictualã, Andrei BLOªENCO, 500 de exemplare
$1850
Editarea „Revistei de drept necomercial“, Oleg EFRIM, Centrul de Drept Necomercial, trei numere publicate.
$8000
Editarea ºi publicarea „Revistei de drept privat“, Mihai TAªCÃ, Publicaþia
periodicã Revista de drept privat. Au fost publicate trei numere.
$7530
Note de curs:
Drept funciar, Victor URSU, Pavel ZAMFIR, Mihai COTOROBAI, 500 de
exemplare.
$2790
Organele de ocrotire a normelor de drept, Dumitru ROMAN, Andrei GRIGORIU, Tatiana VIZDOGA, 500 de exemplare.
$2326
Probleme de criminologie, Gheorghe GLADCHI, 500 de exemplare.
$3178
Drept fiscal, Alexandru ARMEANIC, Iurie PALADE, Eugen TETELEA, Tudor GUJUMAN, Aurel ROTARU, Victor VOLCINSCHI, 500 de exemplare.
$2120
Dreptul proprietãþii intelectuale, Victor VOLCINSCHI, Dorian CHIROªCA,
500 de exemplare.
$3480
Notariat, Olga BONDARCIUC, Elena CONSTANTINESCU, Gheorghe CHIBAC, 500 de exemplare.
$1998
Alte cheltuieli de program:
Total:

$263,17
$47 746,17

Achiziþionare ºi donaþie de literaturã juridicã
Scopul programului a fost de a completa fondurile bibliotecilor universitare cu colecþii de literaturã juridicã naþionalã ºi din strãinãtate.
Programul a avut drept obiectiv punerea la dispoziþia studenþilor, dar ºi a
profesorilor, a celor mai recente publicaþii în domeniul dreptului. Din punct
de vedere strategic a fost important sã se procure o cantitate micã de exemplare în favoarea diversificãrii titlurilor.
Procurare de literaturã juridicã din România, 35 seturi a cîte 57 de titluri.
$13 390
Organizarea administrativã a teritoriului, autori: Ion CREANGÃ ºi Oleg
UÞICA, 100 de exemplare.
$139,95
Dreptul protecþiei sociale, autor: Nicolai ROMANDAª, 400 de exemplare.
$1181,77
Drept civil. Partea generalã. Drepturile reale. Scheme, Autori: Sergiu
BAIEª, Nicolae ROªCA, 400 de exemplare.
$995,23
Drept privat roman. Scheme, autori: Sergiu BAIES, Nicolae ROªCA, Victor
VOLCINSCHI 200 de exemplare.
$4 27,64

Drept internaþional public, autor: Oleg BALAN, 400 exemplare.
$1088,19
Biblioteca Publicã de Drept, director Mariana HARJEVSCHI, Colectarea,
depozitarea ºi distribuirea literaturii juridice. A fost depozitatã ºi distribuitã
literatura juridicã.
$1250
Total:

$18 472,78

Clinica juridicã
Programul de educaþie juridicã clinicã a oferit posibilitate studenþilor de la
Facultatea de Drept a Universitãþii de Stat sã practice avocatura atît în condiþii reale, cît ºi prin simulãri de caz. Studenþii Clinicii Juridice au avut posibilitate sã producã acte procedurale ºi sã reprezinte persoane fizice în
instanþe de judecatã. Pentru un raport detaliat al Clinicii, vezi pag. 148.
Clinica Juridicã, Dragoº BLÃNARU, Finanþarea activitãþii Clinicii Juridice,
august 2001-august 2002
$22 600
Alte cheltuieli de program:
Total:

$396,50
$22 996,50

Competiþiile internaþionale de dezbateri juridice „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 2001
Programul a suportat cheltuielile necesare pentru participarea a 4 echipe:
CEE Moot Court Competition 2001, participarea echipei de studenþi de la
USM ºi ULIM: Alexandru MORARI, Angela AMOASII, Vera JITARI, Vsevolod
VALIHMETOV. Antrenorul echipei: Alexandrina ROMAN, Praga, Cehia, 4-7 mai.
$286,16
„TELDERS International Moot Court Competition 2001“, participarea echipei USM: Iulian RUSU, Cãlin HOLBAN, Cristina SCUTELNIC, Ana CUªNIR.
Antrenorul echipei: Constanþa OSIPOV, Haga, Olanda, 25-28 aprilie.
$1665,02
Concursul european în domeniul drepturilor omului „René Cassin“, Echipa
ULIM: Rodion TOCAN, Olga BEREGOI, Sorin MACRINICI. Antrenorul echipei:
Carolina SMOCHINA, Strasbourg, Franþa, 9-12 aprilie.
$941,22
Concursul european în domeniul drepturilor omului „René Cassin“, Echipa
USM: Rodica GISCA, Victor BRAGOIA. Antrenorul echipei: Olga DORUL, Strasbourg, Franþa, 9-12 aprilie.
$1041,20
TOTAL:

$3933,60

Biblioteca Publicã de Drept
Biblioteca Publicã de Drept a reuºit sã faciliteze accesul cetãþenilor la legislaþie
ºi sã contribuie substanþial la creºterea rolului cetãþeanului de rînd în dezvoltarea
statului de drept. De asemenea, prin colecþiile de carte ºi serviciile oferite, biblioteca a contribuit substanþial la dezvoltarea învãþãmîntului juridic, la accesul publicului la rezultatele cercetãrilor ºtiinþifice în domeniul dreptului ºi în cele din
urmã, la dezvoltarea profesionalismului reprezentanþilor comunitãþii juridice.
Mariana HARJEVSCHI, director, Biblioteca Publicã de Drept. Actualmente
biblioteca dispune de o colecþie care însumeazã 3900 titluri de carte ºi 38 titluri
de ediþii periodice. Date statistice: numãrul de utilizatori activi – 3050 (în doar
ºapte luni), vizite zilnice – 720 utilizatori, împrumut lunar (carte, ediþii peri-
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odice) – 20 153 exemplare, furnizare de referinþe informaþionale lunare (din
baze de date: JURIST, EBSCO; Internet; OPAC – catalog electronic) – 86 345.
$70 000

Programul de elaborare a noilor texte de legi ºi comentarii legislative
Prin granturile oferite Programul respectiv a reuºit sã contribuie substanþial
la procesul de ajustare a legislaþiei naþionale la cerinþele înaintate de multiplele
acorduri multilaterale ºi bilaterale semnate ºi ratificate de Republica Moldova.
Mai multe decît atît, prin comentariile legislative efectuate în cadrul programului
s-a reuºit o aplicare mai coerentã ºi consecutivã a legilor cu caracter controversat
sau, pe alocuri, confuz. Mai concret, programul a acordat suport logistic ºi informaþional pentru elaborarea unor legi vitale pentru existenþa statului de drept, a
oferit granturi pentru efectuarea multiplelor modificãri legislative.
Agenþia pentru Susþinerea Învãþãmîntului Juridic ºi a Organelor de Drept
„Ex Lege“, Valeriu ZUBCO, director de proiect, „Elaborarea comentariului practico-ºtiintific al practicii judiciare de repertoriu funciar” (cofinanþare EWMI).
$32 296
Comisia Juridicã pentru Numiri ºi Imunitãþi a Parlamentului RM, Ion
CREANGÃ, director de proiect, Pregãtirea proiectelor CP, CPP, Contravenþional
pentru lectura a doua în Parlament; granturi individuale pentru urmãtoarele
grupuri de lucru: Cod penal: Ion MÎÞU, Alexandru BORODAC, Tudor POPOVICI,
Igor CIOBANU, Mihai AVRAM, Codul de procedurã penalã: Raisa BOTEZATU,
Dumitru ROMAN, Igor DOLEA, Igor SERBINOV, Gheorghe MÎRZAC, Codul contravenþional: Corneliu GURIN, Sergiu FURDUI, Valeriu ZUBCO, Alexandru MARDARI, Sergiu COBÎNEANU. Coordonator proiect, Ion CREANGÃ.
$7000
Centrul de Drept al Avocaþilor Universitari, Alexei BARBÃNEGRÃ, director
de proiect, Traducerea tratatelor internaþionale bilaterale ºi multilaterale la
care RM este parte (perioada 1999-2000).
$1821
Centrul de Promovare a Libertãþii de Exprimare ºi a Accesului la Informaþie „Acces Info“, Vasile SPINEI, Elaborarea, editarea ºi propagarea ghidului „Accesul la informaþie“ (microenciclopedie legislativã).
$5206

Reforma justiþiei
Programul a avut drept scop eficientizarea activitãþii corpului judecãtoresc
din Republica Moldova. Prin granturile oferite, programul a contribuit la o
mai bunã înþelegere de cãtre judecãtori a principiilor independenþei justiþiei,
la aplicarea mai coerentã a legislaþiei în perioada de tranziþie ºi la aplicarea
directã a tratatelor internaþionale la care Republica Moldova este parte.
Programul, de asemenea, a reuºit sã producã comentarii la texte de legi care
vizeazã direct activitatea justiþiei ºi care, din cauza modificãrilor multiple ºi
frecvente, creeazã multiple dificultãþi în aplicare.
Agenþia pentru Susþinerea Învãþãmîntului Juridic ºi a Organelor de Drept
„Ex Lege“, Valeriu ZUBCO, director de proiect, „Contenciosul administrativ –
mecanism de protecþie a grupurilor social vulnerabile împotriva abuzurilor
autoritãþilor publice“. Publicarea Ghidului cetãþeanului privind contenciosul
administrativ, care va contriubui la familiarizarea unui public larg cu noþiunile ºi termenii privind contenciosul administrativ, modelele de cereri în contencios administrativ, procedurile ºi termenii legali, legea privind contenciosul
administrativ etc. Oferirea asistenþei juridice pentru persoanele defavorizate ºi
social vulnerabile atît în localitãþile urbane, cît ºi rurale.
$7325
Curtea Constituþionalã, Victor PUªCAª, director de proiect, Organizarea
Conferinþei Internaþionale a preºedinþilor curþilor constituþionale din statelemembre ale Adunãrii Parlamentare a Cooperãrii Economice la Marea Neagrã
(APCEMN), Chiºinãu, 10-11 decembrie 2001. La lucrãrile Conferinþei au participat preºedinþii curþilor constituþionale din urmãtoarele state: Albania,

Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Grecia, România, Rusia, Turcia, Ucraina,
Germania ºi Secretarul General al APCEMN.
$1167
Total:

$8492

Democratizarea Forþelor Armate
Programul a avut drept scop monitorizarea respectãrii drepturilor omului
în armata naþionalã, protecþia juridicã a recrutului ºi pregãtirea militarilor în
domeniul mecanismelor juridice internaþionale care vizeazã protecþia militarului. Programul ºi-a atins scopurile prin grantul instituþional oferit
Centrului pentru protecþia drepturilor recruþilor ºi ale militarilor în termen.
Centrul pentru Protecþia Drepturilor Recruþilor ºi a Militarilor în Termen,
Xenofont ULIANOVSCHI, director de proiect, Suport instituþional pentru Centrul
pentru Protecþia Drepturilor Recruþilor ºi a Militarilor în Termen. Elaborarea unui
sistem de monitorizare ºi documentare în Forþele Armate ale Republicii Moldova
în scopul respectãrii drepturilor recruþilor ºi a militarilor în termen ºi acordarea
asistenþei juridice recruþilor ºi militarilor în termen, drepturile cãrora au fost
încãlcate.
Total:

$19 810

Reforma poliþiei
Programul de asistenþã a reformei poliþiei prin granturile oferite a contribuit
substanþial la promovarea transparenþei în activitatea acestei instituþii, la
îmbunãtãþirea relaþiilor dintre comunitate ºi ofiþerii de poliþie, la restabilirea
imaginii ºi încrederii publice. De asemenea, de un succes deosebit s-a bucurat
programul de modernizare a sistemului educaþional al poliþiei prin implementarea modulelor produse de Institutul pentru Politicã de Drept ºi Constituþionalã.
Centrul de Medicinã Legalã, Gheorghe BACIU, director de proiect, Organizarea ºi desfãºurarea Congresului I al Medicilor Legiºti din Moldova, 27-28 septembrie 2001, Chiºinãu. Schimb de experienþã ºi informaþii, editarea materialelor congresului ºi punerea lor la dispoziþia specialiºtilor din þarã ºi de peste
hotare, perfecþionarea cunoºtinþelor în domeniul expertizei medico-legale.
$2340,60
Colegiul de Poliþie „Dimitrie Cantemir“, Mihai BÎRGÃU, director de proiect,
„Schimbarea conceptualã a pregãtirii colaboratorilor de poliþie pe baza implementãrii în procesul de studii al Colegiului a metodologiilor moderne pentru acordarea
primului ajutor medical la locul accidentului – posibilitatea majorã de salvare a
vieþii omeneºti“. Crearea unui centru instructiv – metodic, procurarea utilajului
computerizat pentru instruire ºi crearea condiþiilor reale în reanimarea primarã.
$2150
Comisariatul de Poliþie al Sectorului Centru, Chiºinãu, Petru OLEINICENCO, director de proiect, Publicarea lucrãrii „Comisariatul de Poliþie al sectorului Centru. Trecutul ºi actualul“. Tiraj de 1000 exemplare.
$1000
Inspectoratul de Poliþie al mun. Chiºinãu; Serviciul Auto de Stat, Nicolae
UÞICA, director de proiect, Publicarea lucrãrii Cãlãuza participanþilor la trafic,
3000 exemplare.
$2170
OWH TV Studio, Virgiliu MÃRGINEANU, director de proiect, Poliþia ºi
Comunitatea. Traducerea în limba românã, imprimarea pe CD-uri ºi multiplicarea filmului Poliþia ºi comunitatea.
$8465
OWH TV Studio, Virgiliu MÃRGINEANU, director de proiect, Poliþia ºi
mass - media. Traducerea în limba românã, imprimarea pe CD-uri ºi multiplicarea filmului Poliþia ºi mass - media.
$6681,31
Colegiul de Poliþie „Dimitrie Cantemir“, Igor BANTUª, director de proiect, „Pro-
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movarea unor noi abordãri în cadrul procesului de instruire a viitorilor poliþiºti în
cadrul Colegiului de Poliþie «Dimitrie Cantemir» (continuare: februarie - noiembrie
2002). Modulele: „Poliþia ºi comunitatea" si „Poliþia ºi mass-media". O nouã modalitate de instruire a cursanþilor, printr-un „Program-pilot“, care presupune, pe
parcursul a 2 ani, pilotarea ºi introducerea ulterioarã în curriculumul Colegiului.
$2884
Ruslan USKOV, Gheorghe GOLUBENCO, Gheorghe BOTNARU, Ion LISNIC,
Eduard MAICAN, Gheorghe FURDUI, Ghiduri pentru populaþie. Recomandãri
practice privind relaþiile dintre cetãþean ºi organele poliþiei.
$2900
Alte cheltuieli de program:
Total:

$658,24
$29 249,15

Granturi pentru cãlãtorii:
Participarea studenþilor ºi cursanþilor Academiei de Poliþie „ªtefan cel
Mare“ la Concursul internaþional „Standardele Internaþionale privind drepturile omului ºi legislaþia naþionalã”, Oleg BALAN, Ecaterina ELIÞCHIH, Eugenia GORBACIOV, Sankt Petersburg, Rusia, 20-23 noiembrie.
Total:

$511,82

Reforma penitenciarã
Programul de Asistenþã a Reformei Penitenciare a vizat douã domenii
majore: promovarea alternativelor detenþiei ºi reforma sistemului penitenciar
însuºi. În cel de-al doilea caz, s-a dat prioritate accesului la informaþie a
deþinuþilor, pregãtirii profesionale a cadrelor, reformei cadrului normativ ºi a
regulamentelor interioare. Programul a început realizarea scopurilor propuse
printr-un grant acordat Centrului pentru Asistenþa Reformei Penitenciare în
Republica Moldova în baza unui proiect cu duratã de cel puþin 3 ani de zile.
Editura „Museum“, Iurie COLESNIC, director de proiect, Publicarea „Ghidului condamnatului“.15 000 de exemplare, care urmeazã a fi distribuite prin
penitenciarele din republicã.
$8048
Departamentul Instituþiilor Penitenciare al Ministerului Justiþiei RM, Valentin SEREDA, director de proiect, Seminarul internaþional „Tratamentul persoanelor în detenþia provizorie“, 14-15 noiembrie. La seminar au participat
experþi internaþionali (5 persoane), precum ºi 45 specialiºti în domeniul penologic din Republica Moldova.
$432,81
Centrul pentru Asistenþa Reformei Penitenciare în Republica Moldova, Igor
DOLEA, director de proiect, „Atelier de lucru privind alternativele detenþiei:
eliberarea provizorie ºi pedepsele penale alternative“. Valorificarea experienþei
altor state ºi practicii naþionale privind alternativele detenþiei.
$9586
Centrul pentru Asistenþa Reformei Penitenciare în Republica Moldova, Igor
DOLEA, director de proiect, Asistenþa Reformei Penitenciare în Republica Moldova. Activitãþi legate de promovarea alternativelor detenþiei. Lucrul în domeniul
instituþiilor penitenciare: anchete de monitorizare, accesul la informaþie a deþinuþilor, editarea Ghidului deþinutului, instruirea colaboratorilor instituþiilor penitenciare, crearea ºi menþinerea sistemului intranet „Krimin“. Informarea ºi
formarea opiniei publice: emisiuni radio, tv, buletin trimestrial CARPEM.
$132 200
Administrarea programului:
Total:

$382,09
$150 648,90

Granturi pentru cãlãtorii:
Conferinþa internaþionalã „Mãsuri alternative la detenþie în þãrile Europei
Centrale ºi de Est“ ºi efectuarea unei vizite de lucru la Ministerul Justiþiei al
României, Ion MOREI, Bucureºti, România, 9-14 septembrie 2001.
$90

Anticorupþie
Spre deosebire de anii precedenþi, în care programul a reuºit sã stimuleze
mass-media în procesul de comentare a chestiunilor de corupþie, sã-ºi aducã contribuþia la conºtientizarea publicã a pericolului pe care îl poartã fenomenul
corupþiei ºi a rolului individului în combaterea acesteia, în anul 2001 programul
ºi-a concentrat atenþia asupra procedurii ºi eficienþei judecãrii infracþiunilor de
corupþie. Crearea jurisprudenþei naþionale în judecarea infracþiunilor de corupþie
ºi comentarea acesteia a constituit activitatea de bazã a programului.
Agenþia pentru Susþinerea Învãþãmîntului Juridic ºi a Organelor de Drept „Ex
Lege“, Valeriu ZUBCO, director de proiect, Crearea ºi comentarea jurisprudenþei
naþionale privind infracþiunile de corupþie. Sistematizarea jurisprudenþei privind
infracþiunile de corupþie. Comentarea practico-ºtiinþificã a soluþiilor jurisdicþionale
ºi practicii judiciare în ansamblu. Elaborarea unui comentariu practico-ºtiinþific al
practicii judiciare privind infracþiunile de corupþie. Redactarea ºi publicarea
lucrãrii Jurisprudenþa privind infracþiunile de corupþie. Aspecte teoretice ºi practice.
$12 815

Programe finanþate integral de cãtre Institutul pentru Politicã Constituþionalã ºi Legislativã (COLPI) ºi administrate de Programul de Drept al
Fundaþiei Soros-Moldova
Seminarii ºi conferinþe regionale, COLPI:
Ciclul de sesiuni de formare pentru lectori în cadrul proiectului-pilot
„Justiþia Militarã“, Centrul de Perfecþionare a Cadrelor Jurstiþiei/ Judecãtoria
Militarã, Holercani, Moldova, 5-10 octombrie
$32 165,09
Grant pentru participare la seminarul „Formarea formatorilor în cadrul
proiectului-pilot pentru ºcolile de poliþie/ Prezentarea modulelor „Poliþia ºi
Comunitatea“ ºi „Poliþia ºi mass-media“, Tudor TOMOZEI, Igor BANTUª, Budapesta, Ungaria.
$608
Grant pentru participare la Seminarul „Justiþia Militarã“, Xenofont ULIANOVSCHI, Alma-Ata, Kazahstan.
$918,76
Grant pentru participare la întrunirea regionalã a clinicilor juridice, Ion
CÃPÃÞÎNÃ, Victor ZAHARIA, Sankt Petersburg, Rusia, 1-5 mai.
$527,02
Întîlnirea anualã a absolvenþilor Programului COLPI/PILI, Natalia MARDARI, Montenegro, 26-31 iulie.
$798,09
Grant pentru participare la ªcoala de varã (Drepturile omului), Ion CÃPÃÞÎNÃ, Stavropol, 25 iulie - 2 august.
$383,05
Grant pentru participare la ciclul de sesiuni de formare pentru angajaþii
bibliotecilor de drept, Svetlana ANDRIÞCHI, Riga, Letonia, 7 octombrie.
$461,57
Monitorizarea Independenþei Justiþiei, Alexandru TANASE, Gheorghe SUSARENCO, Budapesta, Ungaria, 19-20 octombrie.
$818,68
Grant pentru participare la întrunirea regionalã a clinicilor juridice, Dragoº BLÃNARU, Riga, Letonia, 25-28 octombrie.
$957,69
Întîlnirea anualã a coordonatorilor programelor de drept, Victor MUNTEANU, Violeta FRUNZE, Belgrad, Iugoslavia, 17-21 iunie.
$1428,66
Total:
Cheltuieli de administrare de program:
Total Program drept:

$39 066,64
$23 457
$524 4728
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Asociaþia publicã „Clinica Juridicã“
Str. Mateevici nr.60,
MD 2009 Chiºinãu, Moldova
Tel.: /373-2/ 23 24 53
Fax: /373-2/ 24 33 60
E-mail: dragos@lc.dnt.md
Web site: www.iatp.md/drept.

Misiunea AP „Clinica Juridicã“ constã în cultivarea abilitãþilor profesionalpractice ºi moral-etice ale studenþilor în procesul de formare a unui jurist profesionist prin crearea abilitãþilor profesionale prin activitãþi practice similare ºi
lucrul cu clienþi reali privind consultarea, pregãtirea actelor procesuale ºi reprezentarea în instanþã; formarea valorilor moral-etice ale studenþilor care vor lucra
ulterior în domeniul justiþiei; elaborarea materialelor instructiv-didactice (note de
curs, culegere de speþe), care vor fi utilizate în procesul de studiu ºi acordarea
asistenþei juridice reprezentanþilor pãturilor defavorizate în scopuri instructive.

Activitatea AP „Clinica Juridicã“ în 2001
În cele douã semestre ale anului universitar 2000 - 2001 în activitatea
Clinicii au fost încadraþi 105 de studenþi ai Facultãþii de Drept a Universitãþii
de Stat din Moldova ºi ai Academiei de Drept. Majoritatea membrilor „Clinicii
Juridice“ sînt studenþi ai anilor de studiu IV ºi V. De asemenea, în activitatea
instituþiei într-un numãr mai mic au fost încadraþi ºi studenþi din ceilalþi ani.
Activitatea studenþilor a fost coordonatã ºi supravegheatã în semestrul I de
11 tutori ºi în semestrul II de 10 tutori.
În anul academic 2000 - 2001 în cadrul „Clinicii Juridice“ s-au desfãºurat
douã concursuri de selectare a candidaþilor pentru a activa în cadrul „Clinicii
Juridice“. Testele propuse propuse studenþilor au conþinut atît aspecte teoretice, cît ºi practice (speþe).
În perioada menþionatã mai sus studenþii „Clinicii“ au acordat 444 de
consultaþii juridice defavorizaþilor societãþii, întocmind pentru aceºtia peste
500 de acte procesuale.
Prezentul an de activitate s-a soldat cu 54 de cazuri în care studenþii AP
„Clinica Juridicã“ au obþinut cîºtig de cauzã în urmãtoarea ordine: Dreptul
muncii – 14, Dreptul familiei – 12, Dreptul locativ – 11, Dreptul succesoral –
9, Dreptul funciar – 3, Dosar compensarea prejudiciului adus sãnãtãþii – 2,
Rezilierea contractului de vînzare-cumpãrare imobil – 2, Dosar de anulare a
contractului de întreþinere pe viaþã –2, Dosar de executare a hotãrîrii judecãtoreºti – 1, Dosar privind ieºirea din indiviziune a proprietarilor – 1.
Dosarele menþionate mai sus au fost cîºtigate în toate instanþele judeþului
Chiºinãu.
Pe lîngã aceste dosare Clinica a mai pregãtit ºi a expediat la Curtea
Europeanã pentru Drepturile Omului din Strasbourg, Franþa, 2 cazuri, la care
se aºteaptã rãspuns.
Pe parcursul a 10 luni studenþii Clinicii au acordat ºi asistenþã juridicã în
direct în cadrul emisiunii radiofonice sãptãmînale „Avocatul meu“, emisã
sãptãmînal pe frecvenþele de undã ale postului naþional de radio. Aceastã
emisiune se difuzeazã începînd cu data de 22 ianuarie 1999.
În colaborare cu Asociaþia Barourilor Americane (ABA/CEELI) studenþii au
participat la desfãºurarea manifestaþiilor legate de Ziua Juristului, evenimente
care au avut loc la Chiºinãu, Bãlþi ºi Comrat. În cadrul acestor manifestaþii
clienþii AP „Clinica Juridicã“ au acordat consultaþii juridice gratuite solicitanþilor.
De asemenea, studenþii AP „Clinica Juridicã“ împreunã cu tutorii lor au
întreprins o acþiune în comun cu Asociaþia obºteascã „CREDO“ de consultare
a deþinuþilor din Penitenciarul nr. 15 din Cricova. Consultaþiile oferite au fost
mai cu seamã din domeniul dreptului procesual penal, dar ºi din domeniul
dreptului familiei ºi dreptului succesoral.
Tot în cadrul „Clinicii Juridice“, împreunã cu Asociaþia obºteascã „DEMOLEX“ s-au organizat 24 de întruniri ale studenþilor în special membri ai „Clinicii“
cu juriºti practicieni, avînd ca subiect de discuþie cele mai arzãtoare probleme ale
jurisprudenþei din þara noastrã. Printre practicienii invitaþi s-au numãrat Pavel
Barbalat, Eugenia Fistican, Raisa Botezatu, Elena Aramã, Alexandru Arseni,
Boris Negru, Gh. Lepãdatu, Eugen Barancean, Vasile Dulghieru ºi alþii. Cele mai
interesante cluburi de discuþie au avut ca subiect urmãtoarele teme: contenciosul
administrativ, particularitãþile impozitãþii persoanelor fizice, statutul juridic al
Gãgãuziei, dobîndirea cetãþãniei Republicii Moldova, minoritate versus majori-

tate, contractul administrativ, contractul de furnizare a energiei electrice, deficienþele politicii externe a Republicii Moldova ºi altele.

Programe realizate în 2001
În vara anului 2001 AP „Clinica Juridicã“ ºi-a schimbat prioritãþile de la
acordarea asistenþei juridice cu titlu gratuit defavorizaþilor, la sporirea
pregãtirii practice a studenþilor prin introducerea cursului universitar facultativ „Instruirea clinicã“.
Proiectul ºi-a propus sã atingã urmãtoarele obiective:
– crearea abilitãþilor profesionale prin activitãþi practice: simulare ºi lucrul cu clienþi reali privind consultarea, pregãtirea actelor procesuale ºi
reprezentarea în instanþã;
– formarea valorilor moral-etice ale studenþilor care vor lucra ulterior în
domeniul justiþiei;
– elaborarea materialelor instructiv-didactice (note de curs, culegere de
speþe), care vor fi utilizate în procesul de studiu;
– acordarea asistenþei juridice reprezentanþilor pãturilor defavorizate în
scopuri instructive.
În vederea fundamentãrii ºi sistematizãrii cunoºtinþelor teoretice studenþii
trec cursul teoretic de „Instruire clinicã“, curs care vizeazã cele mai importante
aspecte ale activitãþii cotidiene a unui jurist ºi care cuprinde urmãtoarele
domenii: rolul juristului în societate, sistemul de organe de ocrotire a normelor
de drept, modele internaþionale de uniuni profesionale, modelul naþional al
Uniunii profesionale a avocaþilor, etica profesionalã a juristului, responsabilitatea juristului, avocatura judiciarã, retorica juridicã, aspectele psihologiei
juridice, stabilirea contactului psihologic, intervievarea, analiza juridicã a problemei clientului, consultarea, întocmirea actelor procesuale, tehnica lucrului
cu dosarul, specificul pledoariei în instanþã, cãile de atac, perfectarea cererilor
în conformitate cu CEDO ºi specificul acþiunilor în interes public.
Cursul de instruire clinicã este integrat în curriculum-ul universitar cu
statut de curs facultativ, studenþilor care au urmat acest curs trecîndu-li-se
nota în diploma de absolvire a Facultãþii de Drept.
În procesul de instruire clinicã tutorii parcurg urmãtoarele etape:
– analiza necesitãþilor studenþilor;
– conceperea conþinutului procesului de instruire;
– elaborarea suportului didactic;
– implementarea activitãþii de instruire;
– evaluarea performanþei studenþilor, cursului, precum ºi evaluarea prestaþiei profesorului;
– revederea conþinutului metodelor aplicate.
În cadrul asimilãrii mai calitative a cursului respectiv tutorii au recurs la
aplicarea instruirii creative, utilizînd metode interactive, precum ar fi:
– tehnicile de lucru în grup;
– instruirea prin cooperare;
– asaltul de idei (brainstorming-ul);
– dezbaterile;
– simulare de caz.
Cursul de instruire clinicã a rezervat, de asemenea, un loc aparte instruirii
prin acordarea asistenþei juridice, care se împarte în urmãtoarele etape:
– consultarea clienþilor reali;
– consultanþa juridicã propriu-zisã;
– întocmirea actelor procesuale ºi reprezentarea în instanþã pe cazurile de
instrucþie.
Rezultatele obþinute în urma activitãþii Clinicii Juridice sînt urmãtoarele:
– elaborarea cursului de „Instruire clinicã“;
– introducerea în programa de învãþãmînt a facultãþii de Drept a USM a
cursului de „Instruire clinicã“;
– aprofundarea cunoºtinþelor teoretice prin aplicarea acestora în practicã;
– cultivarea la studenþi a aptitudinilor profesionale;
– cîºtigarea de cãtre studenþi a 54 de cazuri ale clienþilor clinicii.
Resurse financiare :
Fundaþia Soros-Moldova:
$23 000
Secþiunea Refugiaþi a Clinicii Juridice a fost susþinutã de ÎCNUR:
$29 000
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Declaraþie de cheltuieli
Declaraþie de cheltuieli pe 2001

$

Educaþie preuniversitarã, universitarã ºi postuniversitarã . . . . . . . . 590 013
Programe pentru tineret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 173
Est - Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 549
Burse pentru participãri la conferinþe, congrese, simpozioane . . . . . . 20 864
Programe informaþionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 991
Sãnãtate publicã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 225
Dezvoltare economicã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 833
Artã ºi culturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 552
Mass-media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 704
Administraþie publicã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 512
Programul de drept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 015
Programe pentru femei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 468
Societate civilã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 828
Alte programe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Cheltuieli administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 843
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4 605 885

Declaraþie de cheltuieli pe 2001
Educaþie preuniversitarã, universitarã,
postuniversitarã
12,81%

Cheltuieli administrative
10,11%

Programe pentru tineret
5,74%

Alte programe
0,01%
Societate civilã
4,40%
Programe pentru femei
2,33%

Est-Est
2,40%

Programul de drept
10,88%

Burse pemtru participãri la conferinþe,
congrese, simpozioane
0,45%

Administraþie publicã
10,45%

Programe informaþionale
8,45%

Sãnãtate publicã
9,15%

Mass-media
1,88%

Dezvoltare economicã
15,43%

Artã ºi culturã
5,50%

Senat ºi jurii

Colaboratori
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Adrese utile

Senat ºi jurii

Senat
Arcadie BARBÃROªIE
Nicolae CHIRTOACÃ
Constantin CHEIANU
Alexandru MURAVSCHI
Raisa BOTEZATU
Andrei CANTEMIR
Alexandru DOROGAN

Director executiv, Institutul de Politici Publice
Director, Colegiul Invizibil Moldova
Scriitor, colaborator la revista Sud - Est
Expert superior, PAFP
Judecãtor, Curtea Supremã de Justiþie
Manager de proiect, PNUD
ªef departament Relaþii cu Publicul al Primãriei
municipiului Chiºinãu

Juriul Artã, Culturã ºi Mass-Media
Elena PLOªNIÞÃ
Constantin CIOBANU
Nicolae POPA
Svetlana BIVOL
Claudia CRÃCIUN
Alexei SAINCIUC
Nicolae LEAHU

Sef de secþie la Muzeul Naþional de Istorie
ªef de secþie Arte Plastice la AªM, Institutul Studiul
Artelor, critic de artã
Redactor-ºef al revistei Basarabia, scriitor
Director, Teatrul Naþional de Operã ºi Balet
ªef Catedrã Marketing ºi Relaþii Publice la Institutul
Internaþional de Management
Artist plastic
Profesor universitar, Catedra Literatura Românã ºi
Universalã, Universitatea de Stat „Al. Russo“, Bãlþi

Juriul Drept ºi Administraþie publicã
Ion MIHAILUÞÃ

ªef Departament Administraþie Publicã Localã,
Cancelaria de Stat a Guvernului Republicii Moldova
Igor DOLEA (pînã în iunie)
ªef Catedrã Procedurã Penalã,
Universitatea de Stat
Vladimir COVAL
ªeful Poliþiei Municipale
Vitalie VRABIE
Primar, municipiul Ungheni
Aurel SÎMBOTEANU
Academia de Administraþie Publicã
Adrian EVTUHOVICI
Manager de proiect, LGI, Budapesta
Mihai POALELUNGI
Preºedintele Colegiului Civil al Curþii de Apel
Mihai BUªULEAC
ªeful Departamentului Juridic, ASITO

Juriul Programe educaþionale
Ivan OGURÞOV
Lidia KULIKOVSKI
Vitalie POPA
Lucia PÃDURE
Andrei POPA
Natalia CHERADI
Gheorghe GÎRNEÞ

ªef Catedrã Chimia Fizicã, Universitatea
de Stat din Moldova
Directorul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu“
Lector, Catedra de Filozofie, Universitatea
de Stat din Moldova
Vicerector, Institutul Internaþional de Management
Vicerector, Universitatea de Stat din Cahul
Director adjunct, Biblioteca ASEM
ªef Direcþie, Ministerul Învãþãmîntului

Juriul Societate civilã, Sãnãtate publicã, Programe pentru femei
Rodica COMENDANT
Vasile Coteþ
Constantin MARIN

Lector asistent, Universitatea de Medicinã
Primar al oraºului Cantemir
Doctor în istorie, conferenþiar, vicedirector
al Academiei Relaþii Internaþionale ºi Studii Diplomatice
Victoria MELNIC
Conferenþiar universitar, decan al Facultãþii Arta
Instrumentalã, Compoziþie ºi Muzicologie
Antoniþa FONARI
Director ONG „Tinerii pentru Dreptul la Viaþã“
Ludmila MALCOCI
Director adjunct, FISM
Svetlana ªTEFÃNEÞ Lector-asistent, Departamentul Sãnãtate Publicã, USMF
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Juriul Dezvoltare economicã ruralã
Viorel GUÞU
Viorel OUª
Viorel GHERCIU
Aurelia NEIDER
Liliana CAZACU

Colaboratorii FSM

Adrese utile

ªef adjunct al Departamentului Politicã, Restructurare
ºi Legislaþie Agricolã, Ministerul Agriculturii
ºi Industriei Prelucrãtoare
Director general, Compania Aerianã
„Air Moldova International“
Team Leader, Proiectul „ Dezvoltarea surselor durabile
de venit în zonele rurale“
Economist, Price Water House Coopers
Director, Întreprinderea Mixtã Moldo-Americanã
de Produse Lactate „Alba“

Victor URSU, Director executiv
vursu@soros.md
Varvara COLIBABA, Director adjunct
vcolibaba@soros.md
Elena VACARCIUC, Director financiar
evacarciuc@soros.md
Dumitru CHITOROAGÃ Grant manager, Internet
chitoroaga@soros.md
Ana COREÞCHI, Est-Est
acoretchi@soros.md
Mariana ALECSANDRI, Educaþie universitarã, Biblioteci malecsandri@soros.md
Oana UNGUREANU, Educaþie universitarã, Biblioteci
oungureanu@soros.md
Iulia MOLDOVAN, Schimb de elevi
imoldoveanu@soros.md
Dumitru DEDIU, Schimb de elevi
Angela MUªET, Burse, Program pentru tineret
amuset@soros.md
Igor NEDERA, Societate civilã
inedera@soros.md
Doina MELNIC, Dezvoltare economicã ruralã
dmelnic@soros.md
Victor MUNTEANU, Drept
vmunteanu@soros.md
Violeta FRUNZE, Drept
vfrunze@soros.md
Victoria ANTONIU, Administaþie publicã
vantoniu@soros.md
Rodica NOSKO, Administaþie publicã
rnosko@soros.md
Viorel SOLTAN, Sãnãtate publicã
vsoltan@soros.md
Antonina SÎRBU, Program pentru femei
asarbu@soros.md
Victoria MIRON, Culturã ºi artã, Editare de carte
vmiron@soros.md
Aurica SPÃTARU, Culturã ºi artã, Editare de carte
aspataru@soros.md
Iulia IGNATIUC, Centrul Informaþional, Bãlþi
ignatiuc@usb.moldnet.md
Diana JARCOV, Centrul Informaþional, Bãlþi
Viorel URSU, Consilier-referent
viorel.ursu@soros.md
Victor ANDRONIC, Administrator de reþea
vandronic@soros.md
Vasile GÎRLEA, Administrator
Elena VITIUC, Contabil-ºef
evitiuc@soros.md
Violeta GRAUR, Contabil
vgraur@soros.md
Liuba COTOROBAI, Contabil-casier
lcotorobai@soros.md
Ala DICUSARÃ, Recepþionistã
adicusara@soros.md
Cristina GODOVANCIUC, Recepþionistã
cgodovanciuc@soros.md

Centrul CONTACT
Aliona Niculiþæ, director executiv
Str. Bucureøti nr. 83, Chiøinæu
Tel.: 23 39 46, 23 39 47, 23 39 48
E-mail:info@contact.md
www.contact.md

Branºa Sud
Cahul
Str. Independenþei nr. 1, bir. 29,
Universitatea de Stat
Tel./fax: (239) 2 89 93
E/mail: contactc@moldnet.md

Branºa Nord
Bãlþi,
str. Puºkin nr. 38
Universitatea
Pedagogicã „A. Russo“, bloc 2
Tel./fax: (231) 2 01 57
E-mail: contactb@bl.moldpac.md

Soroca
Bdul ªtefan cel Mare nr. 20,
Tel.: (230) 2 60 23
E-mail: contacts@moldnet.md
Comrat
ASITO, str. Tretiakov nr. 5, bir.421
Tel.: (238) 2 35 16
E-mail: contactt@moldnet.md

Asociaþia DNT
Dona Øcola, director executiv
Str. Puøkin nr. 16, Chiøinæu
Tel.: 22 92 29
Fax: 21 05 72
E-mail:pr@dnt.md
www.dnt.md

Institutul de Politici Publice
Arcadie Barbãroºie, director
Str. Bulgarã nr. 28, Chiºinãu
Tel.: 27 67 85, 27 67 86
Fax: 27 05 07
E-mail:ipp@ipp.md
www.ipp.md

Centrul Educaþional „Pro-Didactica“
Liliana Nicolæescu, director executiv
Str. Armeneascæ nr. 23, Chiºinãu
Tel.: 54 19 94, 54 25 56
Fax: 54 41 99
Email:lnicolaescu@cepd.soros.md
www.cepd.soros.md

Biblioteca Publicã de Drept
Mariana Harjevschi, director
Str. Armeneascæ nr. 42, Chiºinãu
Tel/Fax: 27 52 78; 27 53 93
E-mail:info@pll.md
www.pll.md

Programul Educational „Pas cu Pas“
Cornelia Cincilei, director executiv
Adresa: Str. Puøkin nr. 16, Chiøinæu
Tel.:22 01 12
Tel./Fax: 22 01 13
E-mail:hs@moldnet.md

Liga Naþionalæ de Dezbateri
Preuniversitare
Iulia Moldovan, director executiv
Str. Puºkin nr. 16, Chiºinãu
Tel.: 22 83 65
E-mail:imoldoveanu@soros.md
www.ournet.md/~debate/

Colegiul Invizibil
Nicolae Chirtoacæ, director
Str. Puºkin nr. 16/1, Chiºinãu
Tel.: 22 25 03, 22 25 04, 22 25 09
e-mail:office@ic.soros.md
www.ic.soros.md

Centrul de Dezvoltare a Tineretului
Iulia Moldovan, director executiv
str. Bulgaræ nr. 28, Chiøinæu
Tel.: 27 04 36, 27 01 12
E-mail:imoldoveanu@soros.md
www.ournet.md/~debate/

Centrul de Informaþii Universitare
Vitalie Vremiø, director
Bd. ªtefan cel Mare nr. 148, apt. 22,
et. 3, Chiºinãu
Tel.: 22 11 67, 22 11 72
Fax: 22 11 67
E-mail:eac@dnt.md
www.iatp.md/eac/

Centrul Naþional de Studii øi Informare
pentru Problemele Femeii
Galina Precup, director
Adresa: Str. 31 August nr. 137 A,
biroul 14, Chiøinæu
Tel./Fax: 24 13 93
E-mail:cnsipf@moldnet.md

Alianþa Microfinanþare Moldova
Artur Munteanu, director executiv
Adresa: str. Puøkin nr. 16, Chiøinæu
Tel.: 22 99 04; 22 99 05
Fax: 22 99 02
E-mail:mma@mma.dnt.md
KSA:K
Veaceslav Reabcinschi, director
Str. Puºkin nr. 16, Chiºinãu
Tel.: 21 27 65, 21 27 66
Fax: 21 27 68
E-mail:ksak@art.md
www.art.md

Centrul Republican pentru
Perfecþionarea Cadrelor din Sistemele
Ministerului Justiþiei øi ale Procuraturii
Silvia Pogoløa, director executiv
Str. P. Rareø nr. 18, Chiøinæu
Tel.: 22 81 86
Fax: 22 81 85, 22 81 87
E-mail:jtc@cni.md
Clinica Juridicæ
Dragoø Blænaru, director
str. A. Mateevici nr. 60, Chiøinæu
Tel.: 23 24 53
Fax: 24 50 70
E-mail:dragos@lc.dnt.md

Centrul Naþional de Informaþie
Medicalæ „Mednet“
Dumitru Volcov, director
Str. Testemiþanu nr. 27, Chiøinæu
Tel./Fax: 72 75 77
E-mail:medinfo@mednet.md
www.mednet.md

Centrul Internaþional de Limbi
Moderne
Victoria Galii, director
Str. Armeneascæ nr. 23, Chiºinãu
Tel.: 54 19 94, 54 25 56
Fax: 54 41 99
E-mail:vgalii@cepd.soros.md

Centrul Independent de Jurnalism
Angela Sîrbu, director
Str. ªciusev nr. 53, Chiºinãu
Tel.: 21 36 52, 22 75 39
Fax: 22 66 81
E-mail:ijcnews@ijc.iatp.md
http://ijc.iatp.md/

Fundaþia Soros-Moldova
Victor Ursu, director executiv
Str. Bulgaræ nr. 32, Chiºinãu
Tel.: 27 00 31, 27 02 32
Fax: 27 05 07
E-mail:foundation@soros.md
www.soros.md
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AAPM
AP
ASEM
AªM
CDT
CIU
DGJÎTS
IPP
ISD
IªE
ISR
MÎ
LNDP
LSDGC
UAM
UCCM
ULIM
UPS
USA
USB
USC
USM
USMF
USU
UST
UTM

Academia de Administraþie Publicã din Moldova
Academia de Poliþie „ªtefan Cel Mare“
Academia de Studii Economice din Moldova
Academia de ªtiinþe a Republicii Moldova
Centrul de Dezvoltare a Tineretului
Centrul de Informaþii Universitare
Direcþia Generalã Judeþeanã de Învãþãmînt, Tineret ºi Sport
Institutul de Politici Publice
Institutul pentru o Societate Deschisã
Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei
Institutul de ªtiinþe Reale de pe lîngã Universitatea de Stat din Moldova
Ministerul Învãþãmîntului
Liga Naþionalã de Dezbateri Preuniversitare
Lecturã ºi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice
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

Tipar: Combinatul Poligrafic

