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MISIUNEA FUNDAŢIEI 
 
Fundaţia Soros-Moldova (FSM) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, 
înfiinţată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor 
societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin 
elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii cum ar fi: politici culturale, 
educaţie, dezvoltare economică, reforma judiciară şi administraţie publică, mass-media şi 
programe informaţionale, societate civilă şi sănătate publică. 
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CUVÂNT ÎNAINTE 

În anul 2008, Fundaţia Soros-Moldova prin realizarea  anumitor proiecte a  contribuit
semnificativ la promovarea drepturilor omului, a bunei guvernări, accesului la justiţie,
independenţei mass-media, precum şi a drepturilor la sănătate a persoanelor defavorizate.
De asemenea, Fundaţia a promovat valorile europene şi consolidarea relaţiilor cu ţările
vecine. 

În acest an, strategia Programului Administraţie Publică şi Bună Guvernare a fost 
modificată  în vederea  accentuării activităţilor de monitorizare şi advocacy. Lansarea unui
proiect de monitorizare a bugetului local în mai multe oraşe a marcat această schimbare. La
nivel naţional, cu sprijinul Fundaţiei, a fost iniţiată  etapa  preparatorie  a proiectului „Iniţiativa
Civică pentru un Parlament Curat”, care are ca scop monitorizarea  listelor electorale pentru a
oferi publicului informaţii veridice cu privire la candidaţii în alegerile parlamentare din anul
2009. 

De asemenea, unele aspecte legate de buna guvernare au fost abordate prin colaborarea cu
Programul Media al OSI şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională
(Asdi / Sida), pentru a susţine o reţea  de radio şi TV regionale. Pe parcursul anului două
staţii independente noi au aderat la reţeaua de 23 de staţii, extinzând astfel zona de acoperire
cu emisiuni radio pe întreaga regiune transnistreană. Membrii reţelei au colaborat pentru a
crea un site de Internet bazat pe transferul de date care le permite să descarce programe şi
să facă schimb de informaţii/ştiri. 

Pentru a rezolva problema izolării copiilor cu dizabilităţi mentale, Fundaţia, împreună cu Iniţi-
ativa pentru Sănătate Mintală, OSI, două ONG-uri care prestează servicii în acest domeniu,
precum şi Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului au semnat în luna mai un
Memorandum de colaborare. Acordul stipulează angajamentele Ministerului şi a ONG-urilor
partenere, în cadrul unui proiect pe  termen de patru ani,  de a nu admite în viitor instituţion-
alizarea copiilor cu dizabilităţi mentale în instituţii rezidenţiale mari şi de a dezvolta servicii
comunitare pentru a înlocui instituţiile rezidenţiale. Acordul include proiecte-pilot şi dezvoltarea
unor mecanisme de monitorizare pentru a asigura stabilitatea reformelor pe termen lung. 

Fundaţia a colaborat cu Programul Iniţiativa de Sănătate şi Drept şi cu Programul de Granturi
pentru Guvernare şi Drepturile Omului al OSI pentru a conferi drepturilor omului un rol
esenţial în politica de combatere a HIV / SIDA prin sprijinirea ONG-urilor care monitorizează
şi documentează  încălcările drepturilor omului împotriva persoanelor infectate cu HIV / SIDA.
Pe parcursul anului, un beneficiar de grant al fundaţiei, Institutul pentru Drepturile Omului din
Moldova, în parteneriat cu organizaţiile prestatoare de servicii, au prezentat în instanţele de
judecată naţionale mai multe cazuri  de violare a drepturilor lor. Unul  se referă la dezvăluirea
de către medicul de familie a statutului HIV pozitiv a unei femei gravide, iar cel de-al doilea
caz, implică o persoană  care nu este rezident al Moldovei, dar căsătorită  cu un moldovean şi
care nu  poate obţine cetăţenia Republicii Moldova din cauza statutului său HIV pozitiv.
Ambele cazuri sunt în curs de examinare în instanţa de judecată. 

Parteneriatul Fundaţiei cu Ministerul Justiţiei în domeniul reformei asistenţei  juridice, după
eforturi depuse în decursul mai multor ani, se soldează cu anumite rezultate pozitive. O nouă
Lege cu privire la asistenţa juridică garantată de stat a intrat în vigoare în 2008, lege care a
luat în considerare studiile efectuate de fundaţie în acest domeniu. De asemenea, conform
acestei Legi a fost creat Consiliul pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat care va
supraveghea administrarea asistenţei juridice, va monitoriza calitatea serviciilor şi va oferi
ministerului asistenţă la elaborarea de politici în domeniu. Legea cere Guvernului să instituie
până în anul 2012 un sistem de parajurişti  care vor oferi asistenţă juridică în cazuri
nonpenale. 

Cadrul legal al Republicii Moldova încurajează implicarea societăţii civile în procesul de luare
a deciziilor la nivel local şi naţional. Totuşi, participarea societăţii civile în acest proces se
confruntă cu multe  momente dificile precum  lipsa de informaţii, a nivelul mediocru al unor 
funcţionari publici pe de o parte, pe de alta,  de neîncrederea cetăţenilor în  factorii de decizie.
Fundaţia a abordat aceste probleme în anul 2008 prin sprijinirea reprezentanţilor ONG-urilor  
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şi oficialilor din guvernul moldovean în studierea practicilor de succes existente în România şi 
Ucraina în vederea extinderii participării cetăţenilor  în procesul de guvernare. Pe parcursul 
anului prin anumite componente ale proiectului a început aplicarea practică a  lecţiilor învăţate 
şi în  rezultat funcţionarii şi societatea civilă au raportat o schimbare pozitivă în atitudinea 
oamenilor  faţă de administraţiile locale. De asemenea, în cadrul proiectului a fost publicat un 
ghid pentru funcţionarii, activiştii, şi cetăţenii interesaţi de participarea  publicului în 
guvernarea locală. 
 
Fundaţia a promovat  adoptarea în anul 2007, a unei noi legi privind  libertatea de întrunire 
prin sprijinirea ONG-urile care au drept scop  sporirea gradului de conştientizare a cetăţenilor 
privind prevederile acestei legi. ONG-urile au organizat seminare pentru judecătorii de la 
Curtea de Apel  din Chişinău şi judecătorii din alte patru oraşe în cadrul cărora au fost 
prezentate standardele naţionale şi europene cu privire la libertatea de întrunire. Patru cazuri 
de încălcări ale legii au fost identificate: mai multor cetăţeni li s-au intentat procese deoarece 
au protestat în mod ilegal. Inculpaţii au fost reprezentaţi în instanţă de către un avocat care  
lucrează pentru una dintre organizaţiile-beneficiare de grant de la fundaţie – ONG-ul Promo 
LEX. Toate cazurile au fost soluţionate în favoarea acuzaţilor. 
 
Ca parte a unui proiect de parteneriat între cinci ONG-uri şi şcoli publice locale, fundaţia a 
contribuit la instruirea  unui grup de 40 de copii, din regiuni diferite ale republicii, cu privire la 
drepturile lor. În cadrul unui concurs  de formare de formatori au fost instruiţi  10 copii, care, la 
rândul lor, au instruit alţi 30 de colegi privind drepturile copiilor, în modalitatea “de la egal la 
egal”. Altă componenţă a proiectului a fost realizarea  unui film în care s-au produs  copiii-
participanţi în proiect şi în care au fost elucidate drepturile în conformitate cu Convenţia ONU 
privind drepturile copilului. Filmul a fost distribuit în  şcolile din întreaga ţară. Aceasta a fost o 
bună ocazie pentru copii, părinţi şi profesori de a-şi exprima opinia cu privire la conţinutul 
filmului şi concomitent să înveţe, despre drepturile copilului. Activităţile proiectului au inclus 
de asemenea mai multe expoziţii naţionale şi regionale de desene şi fotografii ale copiilor 
care reflectă drepturile lor.  
 
Acestea sunt doar câteva iniţiative semnificative implementate cu sprijinul fundaţiei în anul 
2008. Vă invit să faceţi cunoştinţă cu activitatea noastră în detaliu citind acest raport. 
 
Victor URSU  
Director executiv 
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PROGRAME EDUCAŢIONALE 

PROGRAM DE SPRIJINIRE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR  

În 2007, în baza strategiei Fundaţiei pentru anii 2007-2009, Programul de Sprijine a
Învăţământului Superior (Higher Education Support Program – HESP) şi-a încheiat
activitatea. Cu toate acestea, pe parcursul anului 2008 programul a monitorizat granturile
multianuale, acordate anterior  universităţilor din Moldova. Totodată, programul a menţinut 
colaborarea cu Programul HESP Internaţional al OSI-Budapesta şi Universitatea Central-
Europeană, acordând asistenţă tinerilor profesori prin sprijinirea catedrelor şi departamentelor
universitare în cadrul Programului de Dezvoltare Academică (Academic Fellowship Program -
AFP). Cadrele didactice tinere au beneficiat de stagii de scurtă durată la Centrul Curricular de
Resurse (Curriculum Resource Center – CRC). Din luna iulie 2008, activităţile CRC au fost
preluate spre administrare de Centrul de Informaţii Universitare din Moldova. 

Director program:  Ana COREŢCHI, Email: acoretchi@soros.md
Coordonator program: Jana MIDONI, Email: jmidoni@soros.md 

Total cheltuieli HESP: 36 104 dolari SUA 

În anul 2008 în cadrul programului au fost  finanţate următoarele activităţi:  
- Concursul Burse de Merit 
- Sesiuni de instruire la CRC 
- Programul de Dezvoltare Academică  

Concursul Burse de Merit 
www.eac.md  

Centrul de Informaţii Universitare (CIU) a obţinut un sprijin financiar din partea Fundaţiei
Soros-Moldova în vederea organizării concursului Burse de Merit, implementat de CIU sub
auspiciile Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, care a fost cofinanţat de BC Moldova
Agroindbank şi ORANGE Moldova. Datorită acestei iniţiative au fost acordate burse de
excelenţă celor mai buni studenţi din Moldova. În cadrul competiţiei din anul 2008 au fost
depuse 385 dosare. 62 studenţi, reprezentând 19 instituţii universitare din ţară, au fost 
distinşi cu Burse de gradul I -3 studenţi; Burse de gradul II – 19 studenţi şi Burse de gradul III
- 40 studenţi. 

Total cheltuieli CIU: 6 000 dolari SUA 

Sesiuni de instruire la CRC   

Programul a susţinut participarea cadrelor didactice tinere la sesiunile de instruire, organizate
de Centrul de Resurse Curriculare (CRC) al Universităţii Central-Europene. În anul 2008 s-a
oferit sprijin pentru participarea tinerilor profesori la sesiunile de primăvară în subiecte cu
tematică diferită.  

Probleme de naţionalism, 23 februarie – 12 martie 
Elena ŞINCARIOVA, lector, Institutul de Stat pentru  Relaţii Internaţionale 
483 dolari SUA 

Predarea cursului „Politici culturale”, 1-9 martie  
Adelina ŞTEFÂRŢA, lector, Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălţi
Irina GRABOVAN, lector, Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă“
865 dolari SUA 

Studii de gen, 8-16 martie 
Irina BURLACU, lector, Universitatea de Stat din Moldova
425 dolari SUA 

Cheltuieli publicitare CRC: 130 dolari SUA 
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Alte cheltuieli CRC: 88 dolari SUA 
 
Total cheltuieli CRC: 1 991 dolari SUA 
 
Programul de Dezvoltare Academică 
http://www.soros.org/initiatives/hesp/focus/afp 
   
Coordonator AFP Moldova  - Eleonora DUPOUY, dr. conf. univ., Universitatea Tehnică din 
Moldova 
 
Programul de Dezvoltare Academică (AFP) a fost lansat în Moldova în anul 2004. Scopul 
programului constă în facilitarea procesului de reformare a instituţiilor de învăţământ superior 
din Europa Centrală şi de Est şi în edificarea unei reţele academice locale, regionale şi 
globale. Programul AFP oferă sprijin atât instituţiilor educaţionale, cât şi cadrelor didactice 
prin acordarea asistenţei catedrelor şi departamentelor universitare în reformarea 
conţinuturilor şi perfecţionarea metodelor de predare în domeniul ştiinţelor socio-umanistice. 
De asemenea, AFP încurajează revenirea acasă a absolvenţilor universităţilor occidentale şi 
încadrarea lor în universităţile din Moldova prin sprijinirea eforturilor lor de creştere 
profesională.  
În anul 2008 trei catedre de la universităţile publice din Moldova au beneficiat de statutul de 
partener AFP: 
 
Istorie Universală, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”  
Profesori AFP locali: Iulia CAPROŞ, Andrei CUŞCO, Igor CAŞU, Marin CERCHEZ, Victor 
TAKI 
Profesor AFP invitat: Mark SANDLE, Marea Britanie. 
 
Asistenţă Socială:  Universitatea de Stat din Moldova 
Profesori AFP locali: Irina BURLACU, Corneliu BOLBOCEAN, Petru NEGURĂ 
Profesori AFP invitaţi: Ann Marie GRAY, Irlanda de Nord, UK; William David HARRISON, 
SUA 
 
Psihologie:  Universitatea de Stat din Moldova 
Profesor AFP local: Violeta MAHU 
Profesor AFP invitat: Ivana MARKOVA, Marea Britanie 

 
Profesorii AFP au contribuit la implementarea proiectelor de reformă curriculară în vederea 
elaborării noilor programe de masterat şi a cursurilor noi, modernizarea conţinuturilor 
cursurilor la nivel de licenţă; au organizat seminare şi mese rotunde abordând problematica 
procesului de predare, a evaluării studenţilor, metodologiei cercetării şi a cerinţelor faţă de 
tezele de masterat. De asemenea, Programul AFP a susţinut dezvoltarea catedrelor-
partenere prin acordarea suportului pentru completarea bibliotecilor, a facilitat participarea la 
conferinţe internaţionale, a contribuit la includerea cadrelor didactice ale catedrelor-partenere 
în programe de dezvoltare profesională ale OSI/HESP, cum sunt sesiunile CRC, seminarele 
HESP pentru elaborare de cursuri, a organizat întruniri inter-regionale pe diferite domenii 
curriculare. 
 
Total cheltuieli AFP: 28 104 dolari SUA 
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PROGRAMUL EDUCAŢIONAL PAS CU PAS 
Director executiv: Cornelia CINCILEI, Email: hs@moldnet.md 
 
În anul 2008, Programul Pas cu Pas  şi-a dezvoltat activitatea în următoarele direcţii 
programatice: 
 
Implementarea metodologiei centrate pe copil 
Programul a promovat practici de calitate destinate copiilor prin intermediul cursurilor de 
instruire pentru diferite categorii de cadre didactice şi administratori şcolari, acordând suport 
metodic continuu şi promovând schimbări în sistemele de formare iniţială şi continuă a 
cadrelor didactice. 
 
Conţinutul şi modalitatea de  organizare a  trainingurilor sunt elaborate în baza evaluării 
continue a nevoilor profesionale ale cadrelor didactice şi administratorilor de la ciclul 
preşcolar şi primar, care implementează Programul Pas cu Pas (404 grupe de grădiniţă şi 
1085 clase primare), precum şi a altor categorii de cadre didactice şi manageriale interesate. 
Astfel, echipa de formatori şi experţi ai Programului a oferit 109 de zile de training pentru 
învăţătorii claselor primare (inclusiv 97 de zile de traininguri centrale şi regionale), 12 zile de 
training pentru ciclul gimnazial în teritoriu, 27 zile de training pentru educatori şi 3 mese 
rotunde pentru specialiştii de la direcţiile de învăţământ; 818 învăţători şi 146 educatori şi 
administratori au fost pregătiţi, iar 65 învăţători au beneficiat de asistenţă tehnică în timpul 
vizitelor în teritoriu. 
 
Fiind preocupaţi de calitatea implementării metodologiei destinate copiilor, programul, cu 
susţinerea ISSA (International Step by Step Association), a implementat mecanisme ce 
vizează procesul de mentorat şi certificarea internaţională a cadrelor didactice în baza 
standardelor pedagogice ISSA. Astfel, în anul 2008, 16 învăţători au participat în procesul de 
certificare – 7 învăţători (3 educatori şi 4 învăţători la clasele primare) au obţinut certificate 
internaţionale ISSA şi 9 învăţători au beneficiat de mentorat;  au fost pregătiţi 20 mentori 
naţionali; 87 învăţători au participat în programe de mentorat (în afara procesului de 
certificare);  au fost organizate 4 mese rotunde şi ateliere pentru inspectorii din teritoriu, 
metodişti, administratori şcolari referitor la standardele pedagogice ISSA ca instrument de 
promovare a practicilor centrate pe copil. Ca rezultat al diseminării masive, standardele sunt 
utilizate de cadrele didactice drept instrument de autoevaluare în practica individuală de 
instruire şi în pregătirea pentru procesul de acreditare ca parte a portofoliului. 
 
Programul a oferit asistenţă profesională partenerului principal (Universitatea de Stat din  
Moldova) în elaborarea modulelor de curs, menit să promoveze metodologia centrată pe copil 
în universităţile pedagogice, colegii şi instituţii de formare continuă; a pregătit şi cadre 
didactice superioare în baza materialelor elaborate (cu susţinerea UNICEF). 
 
Şcolile comunitare - catalizator al schimbărilor din comunitate 
Acţiunile Programului au fost direcţionate în susţinerea şcolilor (preponderent rurale) în 
procesul de transformare din instituţii cu autoritate, dar pur academice, în promotori ai 
schimbărilor sociale în propria comunitate, în factori ai dezvoltării societăţii civile şi promotori 
ai unei vieţi mai bune. În anul 2008, în urma unei competiţii deschise, la reţeaua şcolilor 
comunitare au aderat 11 instituţii noi (în prezent numărul total al acestora este de 43). A fost 
organizată o serie de traininguri în teritoriu pentru a sprijini transformarea din interior a şcolii 
într-o comunitate democratică de învăţare, pentru a facilita crearea parteneriatului dintre 
şcoală şi comunitate în baza unor proiecte locale (64 zile de training). A fost oferită asistenţă 
tehnică tuturor şcolilor comunitare în identificarea nevoilor comunitare pentru proiecte 
educaţionale şi sociale, inclusiv pentru copii şi familii. Proiectul este implementat cu sprijinul 
Fundaţiei Ch. S. Mott, Fundaţiei Soros-Moldova, Institutului pentru o Societate Deschisă din 
Londra şi Helping Hand Moldavia din Olanda. 
 
Buget: 130 000 dolari SUA pentru o perioadă de implementare de patru ani:  2007-2010.  
Cheltuieli pentru realizarea programului în 2008 - 42 000 dolari SUA 
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PROGRAME PENTRU TINERET 
 
LIGA NAŢIONALĂ DE DEZBATERI PREUNIVERSITARE (LNDP) 
 
Analiza problemelor comunitare prin dezbateri – un imperativ al dezvoltării societăţii civile 
Beneficiar: Liga Naţională de Dezbateri Preuniversitare (LNDP) 
Director de proiect: Iulia MOLDOVAN, Email: imoldovan@debate.moldnet.md 
 
Sumar: Dezbaterile constituie un exerciţiu democratic de participare a elevilor şi studenţilor la 
identificarea şi soluţionarea problemelor din comunitate.  
 
În anul 2008, LNDP a implementat proiectul Analiza problemelor comunitare prin dezbateri – 
un imperativ al dezvoltării societăţii civile, care a avut drept scop dezvoltarea competenţelor 
de analiză profundă a problemelor cu care se confruntă comunităţile lor, precum şi de 
identificare a soluţiilor optime pentru rezolvarea acestora în mediul elevilor din clasele 
superioare. În cadrul activităţilor desfăşurate au fost abordate probleme legate de ocrotirea 
mediului şi a resurselor acvatice ale Republicii Moldova. O atenţie deosebită a fost acordată 
problemei managementului resurselor acvatice şi asigurării populaţiei cu apă potabilă de 
calitate. De asemenea, a fost abordată problematica neutralităţii şi securităţii economice a 
Republicii Moldova. 
 
În cadrul proiectului au fost organizate: 6 seminare regionale şi 1 seminar naţional destinat 
profesorilor, 18 seminare locale şi 1 seminar TOT pentru elevi, 1 seminar de arbitraj, 12 
competiţii regionale de dezbateri şi 77 dezbateri publice în diferite comunităţi. La aceste 
activităţi au participat peste 2400 de beneficiari direcţi din cele 62 de cluburi implicate în 
activităţile LNDP. Seminarele regionale au fost organizate în toate zonele republicii, atât 
pentru vorbitorii de limba română, cât şi pentru vorbitorii de limba rusă. 
 
Pe parcursul anului, echipa naţională a participat la competiţia internaţională de dezbateri 
desfăşurată în Bulgaria (IDEA Youth Forum), 2 echipe de liceeni şi profesori au participat la 
Forumul Tinerilor Lideri la sediul ONU de la New York, iar 2 membri  au reprezentat  LNDP la 
Summer Debate Institute în Turcia. 
 
În perioada de implementare a proiectului au fost stabilite relaţii de cooperare între Liga 
Naţională de Dezbateri Preuniversitare şi REC Moldova, precum şi constituirea  unui nou 
parteneriat cu Departamentul Relaţii Publice a Centrului NATO. De asemenea, au fost 
stabilite relaţii de colaborare dintre cluburile de dezbateri şi autorităţile publice locale. Acest 
rezultat a fost posibil datorită actualităţii şi importanţei problemei abordate pentru aceşti actori 
comunitari.  
 
Pe parcursul anului 2008 în presa scrisă din Republica Moldova au fost publicate peste 20 de 
articole despre dezbateri şi impactul lor în societate. 
 
Perioada de implementare a proiectului este 2007-2009. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 45 900 dolari SUA 
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PROGRAM PENTRU SUSŢINEREA INIŢIATIVELOR DE TINERET 
 
Programul a inclus desfăşurarea unor activităţi, care au avut drept scop informarea tinerilor 
din Republica Moldova despre importanţa implicării active în viaţa comunităţii. În acest sens 
au fost organizate mai multe întâlniri dintre echipe ale tinerilor din Chişinău, Bălţi şi Cahul şi 
reprezentanţi ai Mişcării Tinerilor „Mjaft!” din oraşul Tirana, care au familiarizat publicul cu  
modele de implicare civică a tinerilor din Albania. 
 
Programul a sprijinit financiar participarea a două persoane (Cristian ZILIBERBERG – Centrul 
de Resurse pentru Drepturile Omului şi Alina SECRIERU – Asociaţia de Voluntariat 
Internaţional din Modova) în cadrul taberei de vară ce a avut loc la Istanbul, Turcia. 
Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 21-22 iunie şi a avut drept scop organizarea  unei 
întâlniri neformale a tinerilor activişti din diferite ţări ale lumii pentru efectuarea schimbului de  
practici utile, privind implicarea civică a tineretului în producerea schimbărilor de calitate în 
societate. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 2 072 dolari SUA 
 
 
Fondul Pentru Iniţiativele Tinerilor 
 
Beneficiar: Centrul de Dezvoltare a Tineretului (CDT) 
Director de proiect: Corneliu CIRIMPEI 
 
Fondul pentru Iniţiativele Tinerilor (FIT) a fost lansat către sfârşitul anului 2008. FIT este un 
program iniţiat de către Institutul pentru o Societate Deschisă, şi are drept scop identificarea 
şi susţinerea grupurilor de tineri, care pot mobiliza şi influenţa un număr mare de semeni întru 
promovarea idealurilor societăţii deschise. Acest program se desfăşoară concomitent în  
Iordania, Kyrgyztan, Lituania,  Nepal, Serbia şi Uganda. 
 
Programul şi-a propus să susţină următoarele tipuri de activităţi:  

- evenimente de dezvoltare a abilităţilor şi a educaţiei de la egal la egal;  
- campanii şi proiecte de mobilizare ale tinerilor având drept scop creşterea nivelului de 

conştientizare vizavi de principiile şi pilonii unei societăţii deschise; 
- proiecte media având drept scop informarea şi promovarea unor subiecte care nu 

sunt acoperite de către fluxul mediatic cotidian; 
- proiecte inovatoare care să promoveze drepturile omului. 

 
Cererile de participare în cadrul acestui program sunt înaintate prin intermediul unui sistem 
on-line: www.soros.org/youth, iar evaluarea este efectuată de către un juriu din  3 experţi. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 25 970 dolari SUA 
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PROGRAMUL INFORMAŢIONAL 
 
În anul 2008 prin Programul Informaţional a fost monitorizată implementarea unor proiecte, 
finanţate în anii precedenţi: 
 
Edificarea e-Guvernării în Moldova - 2 
Beneficiar: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Director de proiect:  Vitalie VREMIŞ 
 
Extinderea posibilităţilor de instruire a specialiştilor în administrarea reţelelor 
Beneficiar: Asociaţia DNT 
Director de proiect: Roman DAMIAN 
 
Promovarea şi facilitarea utilizării produselor “Program cu sursa deschisă”  
Beneficiar: Fundaţia pentru Dezvoltarea Digitală din  Moldova 
Director de proiect: Victor PAPANAGA 
 
Dezvoltarea durabilă a CCAII prin consolidarea capacităţilor organizaţionale ale 
Alianţei CCAII din Republica Moldova. 
Beneficiar: Centrul Naţional de Asistenţă şi Informaţie pentru Organizaţiile Neguvernamentale din 
Moldova CONTACT 
Director de proiect: Victor KOROLI 
 
Catalogul Naţional Colectiv Partajat SIBIMOL  
Beneficiar: Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 
Director de proiect: Alexe Rau 
 
Programul Informaţional a acordat asistenţă Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi 
Instruire create cu sprijinul financiar al Fundaţiei în colectare de fonduri şi implementarea 
proiectelor de diversificare ale serviciilor informaţionale ce au avut un impact vizibil asupra 
dezvoltării comunitare.  
 
Director de program: Dr. Dumitru CHITOROAGĂ, email: dchitoroaga@soros.md 
 
Cheltuieli pentru administrarea Programului: 21 575 dolari SUA 
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PROGRAMUL SOCIETATE CIVILĂ 
 
Viziune: 
O societate deschisă şi democratică, în care funcţionează normele esenţiale ale societăţii 
civile – respectarea drepturilor omului, libera asociere, libertatea opiniilor şi a iniţiativelor, 
delimitarea sferei publice de cea privată, precum şi prezenţa unor mecanisme de influenţă şi 
control din partea societăţii civile asupra statului şi instituţiilor sale. 
 
Obiective: 

- finanţarea proiectelor ONG-urilor care să reprezinte grupuri de organizaţii şi să 
influenţeze politica socială prin intermediul coaliţiilor; 

- consolidarea durabilităţii financiare şi instituţionale a organizaţiilor neguvernamentale; 
- susţinerea procesului de democratizare prin intermediul dezvoltării societăţii civile din 

regiunea transnistreană; dezvoltarea responsabilităţii civice, încurajarea iniţiativelor 
cetăţenilor de a implica la nivel comunitar diverse grupuri de iniţiativă; 

- finanţarea activităţilor de advocacy iniţiate şi desfăşurate de organizaţii-reprezentante 
ale societăţii civile; 

- încurajarea colaborării între ONG-uri şi autorităţile publice pentru a contribui la 
soluţionarea problemelor sociale. 

 
Context: 
În anul 2008 Programul Societate Civilă a susţinut dezvoltarea şi consolidarea uniunilor de 
ONG-uri, sprijinind iniţiativele de advocacy ale organizaţiilor neguvernamentale prin 
intermediul Programului de consolidare a sectorului neguvernamental, cofinanţat de Agenţia 
Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională. 
 
A fost oferit sprijin pentru coaliţiile de ONG-uri şi pentru susţinerea a 8 proiecte de advocacy 
care au următoarele scopuri:  îmbunătăţirea serviciilor medicale oferite cetăţenilor raionului 
Soroca prin implicarea activă a comunităţii în procesul de luare a deciziilor în instituţiile 
medico-sanitare publice; promovarea principiilor de şanse egale pentru femei şi bărbaţi în 
cadrul scrutinului electoral 2009; dezvoltarea unui cadru practic de exercitare a dreptului la 
libera întrunire în R. Moldova; asigurarea respectării drepturilor omului prin prisma noii Legi 
privind sănătatea mentală; îmbunătăţirea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi din Republica 
Moldova prin implicarea lor, cu ajutorul ONG-urilor, în procesul de promovare, adoptare şi 
monitorizare a politicilor care îi vizează; îmbunătăţirea procesului de implementare a 
Convenţiei privind Drepturile Copilului în Republica Moldova prin împuternicirea copiilor să 
monitorizeze respectarea propriilor drepturi şi să întreprindă acţiuni de advocacy în acest 
sens. În procesul de implementare a proiectelor au fost implicate nu doar organizaţiile din 
coaliţie, dar pe parcurs s-au format şi parteneriate intersectoriale. 

 
Programul a urmărit în continuare dezvoltarea parteneriatelor dintre organizaţii 
neguvernamentale la nivel local şi naţional.  Astfel,  pe parcursul anului 2008, au fost 
susţinute încă 5 iniţiative de parteneriat cu implicarea mai multor organizaţii 
neguvernamentale în calitate de parteneri. Proiectele susţinute financiar în cadrul acestui 
subprogram au diverse obiective: diseminarea de practici pozitive şi consolidarea capacităţilor 
organizaţiilor membre ale Alianţei Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire, 
desfăşurarea celei de-a 5-a ediţii a Forumului Naţional al organizaţiilor neguvernamentale, 
promovarea drepturilor copilului prin diverse metode, consolidarea capacităţilor organizaţiilor 
Alianţei ONG-urilor active în domeniul protecţiei sociale a familiei şi copilului. 
 
Consolidarea organizaţiilor neguvernamentale din regiunea transnistreană şi Găgăuzia, 
capabile să participe la formularea politicilor publice şi să protejeze interesele populaţiei şi a 
sectorului neguvernamental, a prezentat, ca şi în anii precedenţi, un subiect important pentru 
program. Programul SC, prin intermediul Centrului „CONTACT”, a susţinut dezvoltarea unui 
şir de iniţiative comunitare în cele două regiuni, precum şi continuarea programului de stagiu, 
graţie căruia, pe parcursul anului 2008, peste 20 de reprezentanţi ai ONG-urilor din regiunea 
transnistreană au fost implicaţi în activitatea organizaţiilor neguvernamentale naţionale. 
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În anul 2008  ca şi în anii precedenţi au fost sprijinite financiar  centrele regionale de resurse 
„CONTACT” din Chişinău, Cahul, Comrat, Bălţi şi Soroca, care au prestat servicii de 
informare, instruire şi consultanţă sectorului asociativ. 
 
A  continuat implementarea proiectului cu durata de trei ani care vizează consolidarea 
durabilităţii financiare a ONG-urilor, realizat în parteneriat cu PNUD şi FISM. În această 
perioada majoritatea eforturilor au fost concentrate asupra discutării şi definitivării proiectelor 
de lege „Legea 2%”, „Legea cu privire la organizaţiile neguvernamentale” şi „Legea cu privire 
la organizaţiile necomerciale de utilitate publică” şi asupra dezvoltării fundaţiilor comunitare 
create în cadrul proiectului. 
 
În lunile aprilie şi octombrie a fost realizat  Barometrul de opinie publică, un program de 
cercetare a opiniei publice ca mijloc de reflectare a vieţii sociale, politice şi economice din 
Republica Moldova, care este implementat începând cu anul 1998. 
 
Director de program: Elena LEŞAN, Email: elesan@soros.md 
Asistent de program: Dorina BALTAG, Email: dbaltag@soros.md 
 
Cheltuieli de administrare a programului: 36 285 dolari SUA 
Total cheltuieli pentru realizarea programului: 517 748  dolari SUA 
 
 
Abrevieri şi acronime: 
 
FC  Fundaţii comunitare 
FSM  Fundaţia Soros-Moldova 
MJ  Ministerul Justiţiei 
ONG  Organizaţii neguvernamentale 
ACCAI Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţii şi Instruire 
PNUD  Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Programul SC Programul Societate Civilă 
Sida  Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională  
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SUBPROGRAMUL 1: CONSOLIDAREA SECTORULUI NEGUVERNAMENTAL DIN 
MOLDOVA 
 
Programul Societate Civilă al Fundaţiei Soros-Moldova, cu sprijinul financiar al Agenţiei 
Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională şi al Fundaţiei Soros-Moldova, a 
început, în 2006, implementarea unui nou subprogram – Consolidarea sectorului 
neguvernamental din Moldova. Acesta include un concurs de granturi deschis cu câteva 
componente, precum şi activităţi de instruire pentru ONG-urile implicate în proiecte de 
advocacy şi are drept scop ridicarea nivelului de influenţă al actorilor societăţii civile din 
Moldova asupra schimbărilor democratice la nivel comunitar, instituţional, social şi de politici. 
 
Obiective: 

- Dezvoltarea capacităţilor necesare pentru activităţi eficiente de advocacy pentru cel 
puţin 20 de ONG-uri; 

- Contribuirea la dezvoltarea a cel puţin 5 coaliţii de advocacy, în care ONG-urile să 
analizeze împreună probleme, să formuleze soluţii şi să întreprindă eforturi comune 
pentru reformare; 

- Susţinerea transferului de cunoştinţe, abilităţi, experienţe de la ONG-urile naţionale 
mai experimentate la cel puţin 50 de ONG-uri locale; 

- Susţinerea campaniilor conduse de ONG-uri în care sunt abordate teme de interes 
major în domeniul democraţiei, drepturilor omului şi calităţii vieţii în Moldova; 

- Includerea ONG-urilor din regiunea transnistreană în circuitul informaţional şi în 
activităţile specifice societăţii civile din Moldova. 

 
Subprogramul are trei părţi componente: 

- consolidarea capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale; 
- granturi pentru proiecte de advocacy; 
- granturi pentru proiecte de parteneriat. 

 
1. Consolidarea capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale 

 
Activităţi destinate îmbunătăţirii abilităţilor reprezentanţilor ONG 
 
În perioada mai-iunie, programul Societate civilă, prin intermediul organizaţiei 
neguvernamentale „Dezvoltă liderul din tine”,  a organizat patru seminare de instruire 
regionale, care au avut drept scop îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor reprezentanţilor 
organizaţiilor neguvernamentale în domenii precum: principii ale bunei guvernări în cadrul 
ONG, transparenţă şi responsabilitate faţă de constituenţi şi public, dezvoltare strategică şi 
management financiar. Sesiunile de instruire au avut loc  în Chişinău şi Bălţi, cu participarea 
a 51 reprezentanţi ONG din diferite raioane ale ţării. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 13 507 dolari SUA 
 
Program de instruire cu tema „Advocacy pentru organizaţii neguvernamentale” 
În cadrul subprogramului „Consolidarea sectorului neguvernamental”, în perioada iulie - 
decembrie, a fost organizat un program complex de instruire în advocacy, alcătuit din 3 
module, cu durata de 4-5 zile fiecare: 

- Advocacy – abordări strategice în schimbarea politicilor publice. Metode şi tehnici de 
advocacy (9 –12 septembrie 2008); 

- Abordări strategice în schimbarea politicilor publice – Lobby (8-11 octombrie 2008) 
- Elaborarea şi desfăşurarea campaniei de advocacy (17-21 noiembrie 2008) 

  
Procesul de  instruire a fost facilitat de participarea a doi formatori de la Institutul Român de 
Training din România, cu o bogată experienţă atât în domeniu, cât şi participări la diverse 
activităţi de advocacy. În urma unui concurs deschis, mediatizat pe larg, au fost selectaţi 22 
de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale locale şi naţionale, active în domenii 
precum drepturile omului, tineret, minorităţi, gender şi bună guvernare. 
Sesiunile de instruire s-au axat pe anumite aspecte practice ale activităţii de advocacy, având 
scopul de a contribui la o înţelegere mai bună a conceptului de advocacy şi de a-i ajuta pe 
potenţialii solicitanţi în procesul de elaborare şi implementare a proiectelor prezentate în 
cadrul competiţiei deschise a programului de granturi pentru proiecte de advocacy. 
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Temele discutate în cadrul modulelor de instruire au fost stabilite în rezultatul unei analize a 
necesităţilor  participanţilor. Au fost discutate următoarele aspecte: introducere în advocacy, 
ciclu de politici publice, concepte-cheie în advocacy, metode şi tehnici de advocacy, coaliţii şi 
parteneriate, managementul coaliţiilor, accesul la informaţiile de interes public şi procesul 
decizional, advocacy prin intermediul instanţelor, campanii de advocacy, procesul legislativ, 
modificarea legislaţiei, principii de bună reglementare, analiza factorilor interesaţi etc. 
În luna decembrie a fost organizat un eveniment final cu durata de două zile,  în cadrul căruia 
s-a făcut o totalizare a rezultatelor programului de instruire desfăşurat pe parcursul a trei ani 
de zile. În cadrul evenimentului au fost invitaţi, în calitate de vorbitori, reprezentanţi ai 
autorităţilor publice centrale şi locale, care şi-au expus opiniile vizavi de anumite subiecte 
privind ciclul politicilor publice. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 39 630 dolari SUA  
 
 
2. Granturi pentru proiecte de advocacy 
 
Advocacy pentru promovarea şi implementarea Legii cu privire la voluntariat II 
Beneficiar: Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” 
Director de proiect: Eduard MIHALAŞ 
Rezumat: Proiectul are drept scop dezvoltarea de modele durabile pentru implementarea 
Legii cu privire la voluntariat. Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat va 
elabora, în cadrul proiectului, un site de promovare a voluntariatului în R. Moldova; un Ghid al 
coordonatorului de voluntari; va organiza un şir de evenimente precum: Conferinţa Naţională 
cu privire la voluntariat, Festivalul voluntarilor 2008, Săptămâna Naţională a voluntariatului 
2009 (ediţia a III-a) etc. Pe durata realizării activităţilor proiectului se vor desfăşura ateliere de 
instruire continuă a echipei de voluntari a Coaliţiei şi se vor organiza stagii pentru voluntari în 
cadrul instituţiilor de stat. Astfel, vor fi create precedente de implementare a Legii cu privire la 
voluntariat. Acest proiect reprezintă continuarea celui cu genericul  „Advocacy pentru 
elaborarea şi implementarea Legii cu privire la voluntariat şi activităţi de voluntariat” finanţat în 
anul 2006. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 25 000 dolari SUA 
 
Copiii monitorizează respectarea propriilor drepturi 
Beneficiar: Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova 
Director de proiect: Cezar GAVRILIUC 
Rezumat: Proiectul are ca scop îmbunătăţirea procesului de implementare a Convenţiei 
privind drepturile copilului în Republica Moldova prin mandatarea copiilor în procesul de  
monitorizare a respectării propriilor drepturi şi în organizarea  acţiunilor de advocacy în acest 
sens. Drept rezultat, proiectul vizează crearea unui sistem de monitorizare a drepturilor 
copiilor (prin editarea ghidului „Monitorizarea drepturilor copilului”, prin desfăşurarea de 
ateliere locale pentru implementarea ghidului, elaborarea cărţii de buzunar „Cum să-mi apăr 
drepturile” etc.) şi dezvoltarea capacităţilor copiilor de a monitoriza implementarea propriilor 
drepturi (prin organizarea de ateliere de instruire şi seminare tematice). De asemenea, planul 
de acţiuni a proiectului prevede organizarea Galei anuale „Drepturile copilului”, elaborarea şi 
publicarea unui raport anual asupra respectării drepturilor copilului. Pentru sensibilizarea 
opiniei publice cu privire la activităţile şi rezultatele proiectului, se vor realiza emisiuni radio şi 
TV. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 23 630 dolari SUA 
 
Campanie pentru ratificarea Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi 
Beneficiar: Centrului de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi 
Director de proiect: Vitalie MEŞTER 
Rezumat: Proiectul are ca scop major îmbunătăţirea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi din 
Republica Moldova prin implicarea lor, cu ajutorul ONG-urilor, în procesul de promovare, 
adoptare şi monitorizare a politicilor care îi vizează.  Proiectul vizează ratificarea Convenţiei 
de сătre Parlamentul Republicii Moldova; ajustarea a 75% din actele normative din domeniu 
la standardele Convenţiei; promovarea de către mijloacele mass-media a unei percepţii 
pozitive în ceea ce priveşte persoanele cu dizabilităţi. De asemenea, pe durata implementării 
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proiectului, 60% din ONG-urile active din domeniu vor acumula experienţă de lucru în coaliţie, 
de desfăşurare a activităţilor de advocacy şi monitorizare de politici. Coaliţia pentru ratificarea 
Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, şi-a propus să obţină susţinerea unui 
număr de  cel puţin 30 000 de cetăţeni şi reprezentanţi ai societăţii civile pentru ratificarea 
Convenţiei. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 24 900 dolari SUA 
 
Observaţi-mă, Auziţi-mă, Ajutaţi-mă! 
Beneficiar: Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii 
Director de proiect: Daniela POPESCU 
Rezumat: Proiectul vizează reducerea violenţei împotriva copilului, în special, a pedepselor 
corporale şi celor morale. Se va desfăşura, timp de 6 luni, o campanie media activă în 
domeniul stopării pedepsei corporale cu scopul de a  sensibiliza opinia publică şi a plasa 
această problemă pe agenda publică. Campania va include  realizarea a 20 reportaje radio şi 
TV, publicarea a 20 articole în presa scrisă, amplasarea a  30 panouri publicitare în capitală şi 
30 în centre raionale etc. Activităţile proiectului vor culmina cu organizarea unei mese 
rotunde, cu participarea reprezentanţilor Parlamentului Republicii Moldova şi alţi factori de 
decizie  din domeniu, cu scopul de a pune în discuţie adoptarea unei legislaţii naţionale ce va 
interzice aplicarea pedepsei corporale asupra copilului. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 24 989 dolari SUA 
 
Advocacy pentru respectarea drepturilor omului în instituţiile psihiatrice din Republica 
Moldova 
Beneficiar: Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova 
Director de proiect: Vanu JEREGHI 
Rezumat: Asigurarea respectării drepturilor omului prin prisma noii Legi privind sănătatea 
mentală este ideea proiectului. Planul de acţiuni prevede monitorizarea cazurilor de abuz şi 
violări ale drepturilor omului, evaluarea situaţiei în respectarea Legii privind sănătatea 
mentală în instituţiile psihiatrice din Republica Moldova, informarea factorilor de decizie 
despre cazurile de abuz ale drepturilor omului în instituţiile de psihiatrie etc. Pentru a 
sensibiliza opinia publică despre activităţile şi rezultatele proiectului, cetăţenii vor fi informaţi 
despre cazurile de violare ale drepturilor omului în instituţiile psihiatrice şi se va solicita de la 
factorii de decizie în domeniu repararea acestor prejudicii.  
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 24 972 dolari SUA 
 
Dezvoltarea cadrului formal şi practic de exercitare a dreptului la libera întrunire în 
Republica Moldova prin ajustarea  la standardele europene ale drepturilor omului 
Beneficiar: Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului 
din Moldova 
Director de proiect: Sergiu OSTAF 
Rezumat: Scopul proiectului este de a dezvolta un cadru practic de exercitare a dreptului la 
libera întrunire în R. Moldova şi racordarea la standardele europene privind  drepturile omului. 
În urma activităţilor, se vor realiza rapoarte individuale pentru fiecare întrunire şi vom informa 
societatea, raport final de analiză şi sinteză a datelor şi informaţiilor calitative şi cantitative 
obţinute în urma monitorizării libertăţii de întrunire în Republica Moldova în perioada ianuarie 
– iunie 2009. Concluziile şi recomandările vor fi utilizate pentru sensibilizarea factorilor de 
decizie şi societăţii pentru ca aceştia să conştientizeze amploarea situaţiei create în jurul 
libertăţii de întrunire. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 25 000 dolari SUA 
 
Pledoarie pentru egalitatea de gen în alegerile parlamentare din 2009 
Beneficiar: Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare 
Director de proiect: Daniela TERZI-BARBĂROŞIE 
Rezumat: Proiectul vizează promovarea principiilor egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi 
în cadrul procesului electoral a alegerilor naţionale 2009 şi asigurarea unei abordări 
integratoare a genului în platformele electorale ale partidelor. Activităţile proiectului sunt 
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orientate spre determinarea partidelor politice şi instituţiilor mass-media să se angajeze public 
în promovarea activă a ideii şanselor egale şi a principiilor egalităţii de gen în procesul 
electoral; spre dezvoltarea capacităţilor interne a partidelor politice pentru includerea 
dimensiunii de gen în ofertele electorale, şi promovarea activă a ideii şanselor egale în cadrul 
procesului electoral şi sporirea gradului de conştientizare a cetăţenilor cu drept de vot privind 
importanţa aspectelor de gen în cadrul procesului electoral. De asemenea, vor fi organizate 
acţiuni de monitorizare şi evaluare a alegerilor 2009 prin prisma dimensiunii de gen. În 
consecinţă, Codul de conduită pentru egalitatea de gen în alegerile parlamentare va fi 
elaborat şi adoptat de cel puţin 10 partide politice; 5 campanii de sensibilizare a opiniei 
publice pe teritoriul ţării şi activităţi de consultanţă şi asistenţă pentru cel puţin 5 partide 
politice şi 5 instituţii mass-media. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 23 500 dolari SUA 
 
Medicina pentru toţi 
Beneficiar: Asociaţia Obştească „Soarta” 
Director de proiect: Asea RAILEAN 
Rezumat: Proiectul vizează îmbunătăţirea serviciilor medicale oferite cetăţenilor raionului 
Soroca prin implicarea activă a comunităţii în procesul de luare a deciziilor în instituţiile 
medico-sanitare publice. Activităţile proiectului sunt orientate spre promovarea şi apărarea 
drepturilor şi responsabilităţilor pacienţilor din raionul Soroca prin crearea Asociaţiei de 
pacienţi şi prin includerea unui reprezentant al Asociaţiei în componenţa Consiliului 
Administrativ a două instituţii medicale din Soroca. Rezultatele proiectului:  crearea Asociaţiei 
de pacienţi; monitorizarea procesului de luare a deciziilor în cadrul instituţiilor medico-sanitare 
publice; cel puţin 15 000 de persoane din nordul Moldovei vor fi informate despre activităţile 
implementate şi rezultatele obţinute prin diverse mijloace mass-media; o linie fierbinte va fi 
lansată şi cetăţenii vor primi informaţii la telefon gratuit; crearea unui Consiliu Consultativ care 
va asigura cooperarea între Asociaţia de pacienţi, instituţiile medico-sanitare publice şi alţi 
factori. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 24 927 dolari SUA 
 
 
3. Granturi pentru proiecte de parteneriat 
 
Prin diseminarea  practicilor relevante  spre un parteneriat durabil 
Beneficiar: Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţii şi Instruire (ACCAII) din 
Republica Moldova 
Director de proiect: Valeriu RUSU 
Rezumat: Scopul realizării proiectului este de a contribui la realizarea dreptului fundamental 
al fiecărui cetăţean de a comunica şi de a fi informat prin garantarea accesului universal la 
resursele informaţionale şi de comunicaţii prin consolidarea capacităţilor ACCAII. În perioada 
implementării proiectului vor fi organizate 3 vizite de studiu, se va difuza un film documentar 
privind practicile relevante/pozitive, va fi elaborat un jurnal de călătorie on-line, vor fi create  7 
bloguri tematice despre  experienţa pozitivă a Alianţei. De asemenea, vor fi publicate buletine 
informative,  articole în mass-media locală, vor fi difuzate reportaje TV pentru a atinge o 
sensibilizare a opiniei publice. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 8000 dolari SUA 
 
 
Drepturile copilului sunt drepturile tale 
Beneficiar: Asociaţia Obştească „INTECO” 
Director de proiect: Victoria MATVEEV 
Rezumat: Proiectul prevede promovarea drepturilor copilului în Republica Moldova. Partenerii 
implicaţi în realizarea proiectului vor fi responsabili pentru desfăşurarea unei şcoli de 
performanţă pentru tineri formatori de la egal la egal, activi în promovarea drepturilor copilului; 
pentru realizarea filmului instructiv  „Cunoaşte-ţi drepturile”; pentru organizarea de focus-
grupuri şi seminare pentru liceeni; pentru organizarea expoziţiilor de fotografie ce reflectă 
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tematica drepturile copilului. Despre activităţile în cadrul proiectului vor fi publicate articole în 
mass-media. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 7423 dolari SUA 
 
Relansarea Forumului şi Consiliului ONG 
Beneficiar: Centrul de Resurse “Tineri şi Liberi” 
Director de proiect: Antonina FONARI 
Rezumat: Proiectul are drept scop  crearea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea durabilă a 
organizaţiilor societăţii civile prin implicarea acestora în procesul de discutare / lansare / 
monitorizare a politicilor publice ce influenţează activitatea ONG, în colaborare cu instituţiile 
de stat şi cele private. Partenerii implicaţi în realizare vor organiza Forumul ONG, unde vor fi 
alese Consiliul ONG şi Secretariatul ONG,  va fi adoptat Codul de etică al ONG-urilor. 
Activităţile proiectului vor fi orientate spre implicarea organizaţiilor societăţii civile locale, 
regionale şi naţionale în  metode de sprijin, modalităţi pentru a influenţa instituţiile publice 
(Parlament, Guvern, APL) în scopul creării mecanismelor de dezvoltare durabilă a 
organizaţiilor societăţii civile. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 7978 dolari SUA 
 
Familia mea 
Beneficiar: Asociaţia Obştească „ARTIStudio”  
Director de proiect: Larisa GLINCA 
Rezumat: Proiectul vizează promovarea drepturilor copilului, în special dreptul la familie, prin 
oferirea  cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru libera exprimare a opiniei prin intermediul 
filmului animat, fotografiei şi tehnologiilor digitale. La încheierea proiectului  copiii şi 
adolescenţii vor obţine abilităţi în domeniul editării şi montării unui film de animaţie; îşi vor 
dezvolta  cunoştinţele despre artă fotografică, oferindu-le, pe această cale, o viziune a unei 
familii moderne; vor însuşi tehnici de editare a materialelor video utilizând tehnologii 
informaţionale ş.a. Activităţile proiectului vor fi reflectate în mass-media pentru informarea 
opiniei publice. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 7996 dolari SUA 
 
 
Dezvoltarea parteneriatului în cadrul Alianţei ONG-urilor active în domeniul protecţiei 
sociale a copilului şi familiei  
Beneficiar: Centrul de Dezvoltare a Resurselor în domeniul Protecţiei Copilului şi Familiei 
Director de proiect: Mariana IANACHEVICI 
Rezumat:  Dezvoltarea capacităţilor a 16 ONG-uri, membre ale APSCF, prin formarea 
competenţelor de prestare a serviciilor de calitate bazate pe respectarea drepturilor copilului 
şi aplicarea metodologiilor moderne de asistenţă diferitor categorii de copii. Activităţile 
proiectului prevăd: elaborarea a 4 curricule de formare pentru 16 ONG membre, luând în 
considerare necesităţile ONG-urilor, gradul lor de pregătire şi dezvoltarea practicilor până în 
prezent. Ca  rezultat se doreşte dezvoltarea competenţelor teoretice şi practice ale celor 16 
ONG-uri membre conform obiectivelor de formare în cadrul seminarelor şi a sesiunilor de 
coaching. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 8000 dolari SUA 
 
Total cheltuieli Subprogram 1: 284 328 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL  2: PARTICIPAREA REPREZENTANŢILOR ONG LA SEMINARE ŞI 
CURSURI DE INSTRUIRE 
 
Întâlnirea tinerilor rromi în cadrul Universităţii Bartin din Turcia 
Beneficiar: Anatolie RADIŢA, Asociaţia “Bahtalo Rom”  
Locul desfăşurării: Bartin, Turcia 
Perioada: 17 – 22 ianuarie 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 349 dolari SUA 
 
Parlamentul Internaţional al Romilor 
Beneficiar: Dumitru DANU, Mişcarea Socială a Romilor 
Locul desfăşurării: Murska Subota, Slovenia 
Perioada: 22 – 24 februarie 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 785 dolari SUA 
 
Conferinţa “Advocacy pentru acces la cunoştinţe: dreptul de autor şi bibliotecile”  
Beneficiar: Silvia GHINCULOV, Consorţiul eIFL Direct Moldova  
Locul desfăşurării: Istanbul, Turcia 
Perioada: 4-5 aprilie 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 500 dolari SUA 
 
Reuniunea Mişcării Globale “Să facem democraţia funcţională: de la principii spre 
performanţe”, ediţia a V-a  
Beneficiar: Ion MANOLE, Asociaţia „PROMO-Lex”  
Locul desfăşurării: Kiev, Ucraina 
Perioada: 6 - 9 aprilie 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 805 dolari SUA 
 
Conferinţa “Prevenire a torturii”  
Beneficiar: Ludmila POPOVICI, Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria” 
Locul desfăşurării: Dublin, Irlanda 
Perioada: 8 - 10 aprilie 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 685 dolari SUA 
 
Atelier de instruire în pedagogie conductivă 
Beneficiari: Lidia IVANOVA, Asociaţia “Motivaţie” (cerere din partea a 11 persoane: Lidia 
IVANOVA, Victoria TUGUI, Veronica ANDRONACHE, Ludmila HAJEVSCHI, Ana ZINCOV, 
Vasilisa MICOTINA, Angela RUDENCU, Tatiana SILISTRARU, Nicolae BESLIU, Natalia 
TERTEAC şi  Tatiana VASIAN) 
Locul desfăşurării: Zamosc, Polonia 
Perioada: 5 – 9 mai 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 1421 dolari SUA 
 
Stagiere la Arhiva şi Centrul media în cadrul Festivalului Internaţional de Film şi Artă 
“IMPAKT” 2008 
Beneficiar: Maxim CUZMENCO, Centrul pentru Artă Contemporană KSA:K 
Locul desfăşurării: Utrecht, Olanda 
Perioada: 7 – 16 mai 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 920 dolari SUA 
 
Conferinţa “Consolidarea dialogului global pentru dezvoltarea comunităţilor susţinute 
de tehnologii informaţionale” 
Beneficiar: Ion BRAGA, Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire din 
Republica Moldova 
Locul desfăşurării: Szazhalombatta, Ungaria 
Perioada: 23 – 25 mai 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 717 dolari SUA 
 
Congresul al III-lea european în ştiinţa familiei 
Beneficiar: Olesea CRUC, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale “Viitorul” 
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Locul desfăşurării: Viena, Austria 
Perioada: 12 – 14 iunie 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 699 dolari SUA 
 
Atelier de instruire “Metode art-terapeutice în activităţi  sociale” 
Beneficiar: Olga ŞCIOGOLEVA, Asociaţia Femeile pentru Apărarea Drepturilor Copilului 
„Lariola” 
Locul desfăşurării: Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă 
Perioada: 11 – 14 iunie 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 210 dolari SUA 
 
Conferinţa internaţională ştiinţifică de romologie “Rromii din Ucraina: de la trecut spre 
viitor” 
Beneficiari: Gheorghe MARTIN, Asociaţia ”Tradiţia rromilor”; (cerere din partea a 3 persoane: 
Gheorghe MARTIN, Ivan FÎRIMA şi Anatolie RADIŢA) 
Locul desfăşurării: Kiev, Ucraina 
Perioada: 9 – 11 iunie 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 165 dolari SUA 
 
Conferinţa “Nici un copil fără familie” 
Beneficiar: Dina ECHIM, Asociaţia Părinţilor Adoptivi (cerere din partea a 3 persoane: Dina 
ECHIM, Raisa GAVRILIŢA şi Maria ROTARU) 
Locul desfăşurării: Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă 
Perioada: 26 – 28 iunie 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 1434 dolari SUA 
 
Institutul European de Jurnalism 
Beneficiar: Irina IURCISIN, Centrul Tînărului Jurnalist din Moldova 
Locul desfăşurării: Praga, Republica Cehă 
Perioada: 5 – 12 iulie 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 340 dolari SUA 
 
Seminarul “Tehnologii moderne în reabilitarea dependenţelor de droguri” 
Beneficiar: Vitali RABINCIUC, Asociaţia “Tinerii pentru dreptul la viaţă” fil. Bălţi 
Locul desfăşurării: Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă 
Perioada: 18 – 20 iulie 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 380 dolari SUA 
 
Conferinţa “International Relations Conference 2008” 
Beneficiar: Adrian LUPUŞOR, Centrul pentru Susţinerea Iniţiativelor Europene în Moldova 
Locul desfăşurării: Oxford, Marea Britanie 
Perioada: iulie 27 – august 02 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 675 dolari SUA 
 
Conferinţa Internaţională AIDS, ed. XVII 
Beneficiar: Anna PLACINTA, Asociaţia “Tineretul pozitiv” 
Locul desfăşurării: oraşul Mexico, Statele Unite Mexicane 
Perioada: 03 – 08 august 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 203 dolari SUA 
 
Total cheltuieli Subprogram 2: 10 508 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 3: DEZVOLTAREA SECTORULUI ASOCIATIV DIN TRANSNISTRIA ŞI 
GĂGĂUZIA 
 
În 2008 au fost finanţate următoarele proiecte: 
 
Sporirea participării cetăţenilor în viaţa publică la nivel local si regional în regiunea 
tansnistreană şi găgăuză 
Beneficiar: Centrul "CONTACT" 
Director de proiect: Pavel CERNOCAN 
Rezumat: Prin implementarea proiectului ne-am   propus să animăm  participarea cetăţenilor 
în viaţa publică la nivel local şi regional în regiunea transnistreană şi în Găgăuzia. Vor fi 
susţinute financiar  11 iniţiative comunitare din 12 comunităţi rurale (raioanele Camenca, 
Rezina, Râbniţa, Dubăsari, Grigoriopol şi Slobozia), care vor contribui la soluţionarea 
problemelor identificate în localităţile respective. De asemenea, în cadrul proiectului se vor 
face investiţii pentru a dezvolta capacităţile instituţionale a 10 organizaţii comunitare din 
regiunea transnistreană, care vor beneficia de instruire şi consultanţă în domeniu. Va fi 
organizată şi o vizită de studiu a reprezentanţilor organizaţiilor comunitare din Transnistria în 
comunităţile din dreapta Nistrului. În Găgăuzia, capacităţile instituţionale a 4 ONG vor fi 
consolidate şi se vor desfăşura 5 mese rotunde (în Ceadâr-Lunga, Vulcăneşti, Copceac şi 
Comrat) având drept scop promovarea sectorului asociativ din regiune la nivel de autorităţi 
publice locale şi agenţi economici.  
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 44 385 dolari SUA 
 
Participarea ONG-urilor din Transnistra la viaţa asociativă din Republica Moldova 
Beneficiar: Centrul "CONTACT" 
Director de proiect: Serghei NEICOVCEN 
Rezumat: Proiectul reprezintă un program de stagiu pentru instruirea  a 20 de lideri ai 
sectorului asociativ din regiunea transnistreană, în baza  practicilor şi cunoştinţelor 
organizaţiilor neguvernamentale din dreapta Nistrului. În acest scop vor fi realizate stagii cu 
durata de 2 săptămâni fiecare, 2 vizite de studiu la 4-5 ONG-uri din R. Moldova şi 2 cursuri de 
instruire în domeniul managementului organizaţional pentru stagiari. Un obiectiv important  
este conectarea ONG-urilor din regiunea transnistreană la circuitul informaţional din interiorul 
sectorului neguvernamental din Republica Moldova, prin realizarea unui set de activităţi de 
informare a organizaţiilor implicate în proiect.  
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 35 501 dolari SUA  
 
Total cheltuieli Subprogram 3:  79 886 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 4: REŢEAUA CENTRELOR DE RESURSE „CONTACT”  
 
Reţeaua centrelor de resurse „CONTACT” activează în Chişinău, Bălţi, Soroca, Cahul, 
Comrat şi urmăreşte sprijinirea proceselor democratice din societate, edificarea societăţii 
civile prin încurajarea iniţiativei civice, promovarea şi realizarea ideilor unei societăţi deschise. 
Reţeaua centrelor de resurse „CONTACT” sprijină organizaţiile neguvernamentale din 
republică prin crearea unei reţele de organizaţii neguvernamentale puternice şi viabile, 
pledează pentru un dialog real şi echitabil/civilizat între reprezentanţii sectorului 
neguvernamental şi ai instituţiilor de stat, contribuie la facilitarea schimbului de informaţie. 
Prin reţeaua centrelor „CONTACT” se doreşte edificarea unui sector asociativ durabil pe 
întreg teritoriul Republicii Moldova, prin oferirea unui suport logistic şi tehnic permanent şi 
promovarea activităţilor acestuia în societate. 
 
Pentru realizarea obiectivelor, în anul 2008 Reţeaua centrelor de resurse „CONTACT” a 
acordat diverse servicii de informare, consultanţă, instruire şi asistenţă tehnică. 
 
Pe parcursul anului 2008 au fost prestate următoarele servicii de informare: 

- Buletine electronice „CONTACT”. Fiecare centru a editat propria ediţie de buletin 
electronic. Au fost distribuite 72 ediţii ale buletinelor electronice pentru un număr de 
2256 abonaţi. De asemenea, versiunea imprimată a buletinului a fost solicitată de alţi 
2075 beneficiari. Conţinutul buletinelor viza evenimentele din sectorul asociativ la 
nivel local, regional şi naţional, manifestări de succes ale ONG-urilor, lansarea 
programelor de finanţare, burse etc. Sumarul buletinelor informative „CONTACT” 
include capitolele: anunţuri, mass-media, ONG în acţiune, dezvoltare comunitară, 
seminare şi burse, programe şi fundaţii. În anul 2008, în cadrul buletinului a fost 
introdusă o rubrică nouă „Lex asociativ”, în cadrul căreia sunt abordate subiecte şi 
noutăţi care ţin de cadrul legal ce reglementează activitatea sectorului 
neguvernamental; 

- Panourile de afişaj informative sunt plasate în incinta oficiilor, cu acces liber de 
utilizare. Pe parcursul anului 2008, centrele „CONTACT” au avut instalate 7 panouri. 
Materialele afişate pe panouri conţin informaţii curente despre programele de 
finanţare, lista donatorilor, buletinele informative „CONTACT”, anunţuri, evenimente 
publice, fotografii ce reflectă evenimente despre  realizările ONG-urilor, alte informaţii 
utile pentru organizaţiile neguvernamentale; 

- Pagini Web: au fost întreţinute şi actualizate 3 pagini web: www.contact.md, 
www.contact-balti.org şi www.contact-soroca.org. 

 
Personalul reţelei centrelor de resurse „CONTACT” a oferit servicii de consultanţă în 
următoarele domenii: cadrul legislativ, managementul organizaţiei, contabilitate ONG, 
colectare de fonduri, scrierea cererilor de finanţare, managementul financiar, scrierea 
rapoartelor financiare şi analitice, planificare strategică ş.a. În anul 2008, s-au desfăşurat 
1143 consultanţe, de pe urma cărora au beneficiat 1535 persoane. 
 
În cadrul programului “Instruire continuă”, echipele reţelei centrelor de resurse „CONTACT” 
au organizat 45 seminare de instruire, pe tot teritoriul ţării pentru reprezentanţii sectorului 
neguvernamental, pe următoarele teme: leadership, managementul voluntariatului, scrierea 
proiectelor, managementul proiectului, relaţii cu publicul, colectarea de fonduri, auto-
finanţarea etc. Beneficiarii acestor seminare de instruire au fost reprezentanţi ai ONG-urilor, 
APL-urilor, instituţiilor publice, grupurilor de iniţiativă, în număr total de 606 persoane. 
 
Pe parcursul anului 2008 în cadrul reţelei centrelor de resurse au beneficiat de servicii de 
informare, instruire, consultanţă şi asistenţă tehnică 6472 persoane. 
 
Total cheltuieli Subprogram 4: 30 000 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 5: FUNDAŢII COMUNITARE 
 
Dezvoltarea fundaţiilor comunitare a fost inclusă în calitate de componentă a unui proiect mai 
larg de colaborare dintre FSM şi PNUD – Creşterea durabilităţii financiare a organizaţiilor 
societăţii civile din Republica Moldova. Proiectul a fost prevăzut pentru o perioadă de trei ani, 
2008 fiind ultimul an de implementare. 
 
Până în prezent, la Ministerul Justiţiei au fost înregistrate 5 fundaţii comunitare din oraşele 
Bălţi, Soroca, Orhei, Ungheni şi Cahul.  Proiectul a avut ca părţi componente şi promovarea 
imaginii pozitive a fundaţiilor comunitare prin producerea şi difuzarea materialelor 
promoţionale, reflectarea în mass-media a lansării activităţii fundaţiilor, oferirea de consultaţii 
în domeniul comunicării.  FC au stabilit relaţii de colaborare cu autorităţile publice locale şi 
sectorul de afaceri. Din cele 5 fundaţii comunitare create, 3 au realizat campanii de colectare 
a fondurilor la nivel local. Fundaţiile comunitare din Ungheni, Cahul şi Soroca au realizat cu 
succes două runde ale programului de granturi, în cadrul cărora au fost finanţate 52 de 
proiecte, fiecare având buget între 500 USD şi 2000 USD. 
 
Un alt obiectiv al proiectului „Creşterea durabilităţii financiare a organizaţiilor societăţii civile 
din Republica Moldova” a fost crearea unui mediu juridic şi fiscal favorabil pentru dezvoltarea 
organizaţiilor societăţii civile. Pentru realizarea acestui obiectiv, echipa de implementare s-a 
implicat activ la elaborarea Strategiei pentru dezvoltarea organizaţiilor societăţii civile, astfel 
în acest document sunt reflectate ca obiective şi acţiuni adoptarea modificărilor sau/şi 
proiectelor de lege: proiect de lege cu privire la organizaţiile necomerciale de utilitate publică, 
proiectul de lege 2%, necesitatea modificării Legii cu privire la filantropie şi sponsorizare, etc. 
Proiectul de lege privind utilizarea publică a 2% din impozitul pe venit al persoanei fizice şi 
juridice rezidente ale Republicii Moldova şi proiectul de lege privind utilitatea publică au fost 
definitivate şi expediate Comisiei juridice pentru numiri şi imunităţi, pentru a fi analizate şi 
introduse în Parlament ca iniţiativă legislativă. În procesul de discutare a proiectelor de lege 
în domeniul necomercial, proiectul a implicat peste 300 organizaţii neguvernamentale din 
ţară. 

 
Total cheltuieli Subprogram 5: 50 000 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 6: BAROMETRUL DE OPINIE PUBLICĂ 
 
În scopul promovării unor mecanisme transparente de reflectare corectă a vieţii social-politice 
şi economice din Republica Moldova şi, în egală măsură, a unor mecanisme de acces la 
informaţie pentru societatea civilă, Fundaţia Soros-Moldova a lansat în 1998 un program de 
cercetare a opiniei publice – Barometrul de opinie publică – care efectuează bianual sondaje 
în baza unui chestionar fix, pe un eşantion reprezentativ. 
 
Începând cu anul 2000, Barometrul de opinie publică este implementat în colaborare cu 
Institutul de Politici Publice. Tematica cercetărilor a inclus: opţiuni politice, popularitatea şi 
notorietatea principalelor partide şi personalităţi politice, nivelul de viaţă şi calitatea vieţii, 
politica economică şi socială a Guvernului, alte teme de interes major. Barometrul de opinie 
publică este coordonat de un juriu specializat. Rezultatele sondajelor pot fi găsite pe pagina 
web www.ipp.md. 
 
În anul 2008, în perioada 23 martie – 14 aprilie, Centrul de Analiză şi Investigaţii Sociologice, 
Politologice şi Psihologice “CIVIS” din Chişinău a realizat primul sondaj de opinie. Verificarea 
corectitudinii rezultatelor fiind efectuată de către Centrul de Investigaţii Sociologice şi 
Marketing “C.B.S. – AXA” din Chişinău. Sondajul a fost efectuat pe un eşantion de 1 435 de 
persoane din 117 localităţi (cu excepţia regiunii transnistrene), eroarea maximă a rezultatelor 
fiind de ± 2,6%. 
 
Cel de-al doilea sondaj de opinie al anului a fost organizat în perioada 26 septembrie – 20 
octombrie, de către Centrul de Analiză şi Investigaţii Sociologice, Politologice şi Psihologice 
“CIVIS”. din Chişinău.  Verificarea rezultatelor a fost efectuată de către “Magenta Consulting” 
din Chişinău. Sondajul a fost efectuat pe un eşantion de 1100 de persoane din 76 localităţi 
(cu excepţia regiunii transnistrene), eroarea maximă a rezultatelor fiind de ± 3%. 
 
Total cheltuieli Subprogram 6: 23 247 dolari SUA 
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PROGRAMUL ECHITATE GENDER ŞI ŞANSE EGALE (PEG&ŞE) 
 
Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii (CNSIPF) a fost desemnat 
în 2005 de Senatul Fundaţiei drept partener instituţional al Programului EG&ŞE, care pe 
parcursul următorilor patru ani a delegat responsabilităţile ce-i reveneau către acest partener. 
În martie 2006 CNSIPF a fost reînregistrat la Ministerul Justiţiei cu denumirea promoţională 
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD). Începând cu ianuarie 2007, fondurile alocate de 
OSI şi Fundaţie au fost transferate direct către CPD.  
 
În 2008 Programul EG&ŞE a continuat să monitorizeze şi să evalueze activităţile 
implementate de CPD, oferind asistenţă în caz de necesitate. Pe parcursul anului, CPD şi-a 
realizat misiunea implementând iniţiativa Dezvoltarea resurselor în vederea consolidării 
egalităţii de gen în Republica Moldova, scopul căreia a fost dezvoltarea şi consolidarea 
resurselor de abilitare echitabilă a femeilor şi bărbaţilor în vederea promovării egalităţii de 
gen. CPD a reuşit să devină o organizaţie de resurse şi generatoare de politici pentru ONG-
urile din Moldova active în domeniul egalităţii genurilor, susţinând un demers coerent de 
influenţare a politicilor publice şi a proceselor de luare a deciziilor în următoarele direcţii 
prioritare: dezvoltare economică, abilitare juridică, participare comunitară, abilitare politică şi 
educaţie de gen. 
 
Anul bugetar 2008 a fost ultimul în care Fundaţia a acordat sprijin financiar CPD. Pentru mai 
multe informaţii despre activitatea CPD vizitaţi site-ul: http://www.progen.md 
 
Cheltuieli de administrare a programului: 6 352 dolari SUA. 
 
Director program: Ana COREŢCHI, Email:  acoretchi@soros.md 
Coordonator program: Jana MIDONI, Email: jmidoni@soros.md  
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PROGRAMUL EST EST: PARTENERIAT FĂRĂ FRONTIERE (PEE:PFF) 
 
Viziune: 
Un parteneriat eficient între Moldova şi alte ţări ale lumii, în special  ale Europei Centrale şi de 
Est,  în vederea cooperării şi identificării experienţei, expertizei şi practicilor inovative 
regionale şi globale pentru soluţionarea problemelor majore cu care se confruntă noile 
democraţii. 
 
Context:  
În anul 2008 Programul Est Est: Parteneriat Fără Frontiere (PEE:PFF) a continuat să sprijine 
iniţiativele regionale şi internaţionale, în vederea stabilirii de parteneriate şi sporirii 
activismului social prin prisma perspectivei comparative, a facilitat schimbul de idei şi 
informaţii, studierea modelelor şi practicilor reuşite de dezvoltare şi a încurajat încadrarea 
activă a reprezentanţilor societăţii civile în dialogul social, contribuind la edificarea societăţii 
deschise în Republica Moldova.  
 
Majoritatea iniţiativelor implementate în cadrul Programului EE:PFF au fost realizate în 
colaborare cu cele mai reprezentative ONG-uri, centre de analiză, instituţii media şi publice 
din Europa Centrală şi de Est şi din ţările ex-sovietice, susţinând schimbările democratice în 
întreaga regiune. 
 
Printre proiectele sprijinite în cadrul programului prioritate s-a dat iniţiativelor care au abordat 
problemele ce ţin de integrarea europeană şi cooperarea dintre noile ţări-membre UE şi 
vecinii de est ai UE, servind drept o modalitate eficientă de transmitere a experienţei de 
accedere la UE a ţărilor din Europa Centrală spre vecinii estici ai UE, inclusiv către Republica 
Moldova. În acest sens, mai multe iniţiative valoroase au fost elaborate şi implementate 
împreună cu partenerii din Estonia, Polonia, Letonia, Cehia, Slovacia, Lituania etc. În anul 
2008 au fost implementate  25 de proiecte noi şi în derulare, prin intermediul cărora peste 270 
de experţi din Moldova au fost antrenaţi în diverse acţiuni  desfăşurate peste hotare şi, în 
acelaşi timp, experţii moldoveni au avut posibilitate să participe la evenimente internaţionale 
şi regionale organizate prin programul de participări. La fel de important este de menţionat că, 
datorită sprijinului oferit prin  program,  peste 200 de experţi străini din ţările din regiune au 
participat la iniţiativele găzduite de  Moldova şi, peste 700 de participanţi locali au contribuit la 
desfăşurarea întrunirilor regionale organizate în Republica Moldova. Aceşti participanţi au fost 
beneficiari direcţi şi indirecţi ai iniţiativelor (mese rotunde, seminare, diverse întruniri din 
cadrul vizitelor de studiu etc.) implementate în ţara noastră prin intermediul programului. 
 
Ultimele evoluţii din Republica Moldova, direcţia proeuropeană asumată de societatea 
moldavă în baza unui consens majoritar faţă de viitorul Moldovei, cât şi Planul de Acţiuni UE-
Moldova, care a expirat în aprilie 2008, au reuşit să stimuleze opinia publică şi întreaga 
societate civilă, fiind susţinută de deschiderea UE pentru începerea în anul 2009 a discuţiilor 
asupra viitorului acord cu Moldova. Deşi integrarea europeană este declarată de către 
autorităţi drept prioritatea de bază pentru următorii ani, totuşi, sectoarele majore în continuare 
necesită schimbări structurale semnificative. Programul EE:PFF a abordat aceste probleme 
prin intermediul unor iniţiative concrete, contribuind la soluţionarea lor prin asigurarea unei 
expertize internaţionale şi regionale, a oferit societăţii civile din Moldova oportunităţii de a 
învăţa din alte experienţe, atât pozitive, cât şi negative, în vederea identificării unei modalităţi 
eficiente de a acţiona şi de a accelera schimbările din mediul societal. Concomitent, 
societatea civilă din Moldova a reuşit să acumuleze ceva experienţă în monitorizarea 
acţiunilor factorilor de decizie în domeniile care necesită schimbări stringente. Această 
experienţă a suscitat atenţia altor ţări ale PEV, semnatare a unor acorduri similare cu UE.  
Astfel, experţii moldoveni au fost solicitaţi de experţii azeri şi georgieni să împărtăşească 
experienţa lor de monitorizare a Planului de Acţiuni European, care s-au arătat foarte 
interesaţi în a studia lecţiile însuşite de noi pe parcurs. 
 
Ultimele alegeri locale au demonstrat că o parte considerabilă a consiliilor locale în întreaga 
ţară au devenit mult mai deschise faţă de problemele comunităţii, există mai multe încercări 
de implicare a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local. Totuşi, în multe cazuri, 
autorităţile duc lipsă de experienţă şi nu dispun de suficiente cunoştinţe pentru a face faţă 
provocărilor. În prezent, există semne care demonstrează că societatea moldavă se află într-
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un proces de acumulare, ceea ce creează temei pentru schimbări în viitorul apropiat. În acest 
sens, Programul EE:PFF a reuşit să răspundă  acestor provocări prin sprijinirea unor 
oportunităţi de schimb de experienţă, în asigurarea managementului afacerilor locale pentru 
noii aleşi locali. Astfel, autorităţile municipiului Chişinău au avut posibilitate să studieze 
experienţa capitalelor europene Riga, Vilnius, Bucureşti sau Bratislava prin intermediul unor 
vizite de studiu, meselor rotunde, întrunirilor în teren, care au facilitat stabilirea unor contacte 
directe în diverse domenii ale managementului urban. Graţie suportului oferit de program, 
reprezentanţii APL şi ONG au avut posibilitate să facă cunoştinţă cu unele modele pozitive de 
gestionare şi guvernare, disponibile în alte ţări, să se familiarizeze cu practici avansate prin 
accederea la experienţe şi expertiza regională în domeniul dezvoltării durabile, facilitându-se 
accesul la informaţie pentru sectorul public, privat şi civic. 
 
Provocările PEV au oferit noi oportunităţi care au fost intens explorate de program în ultimii 
ani. Începând cu anul 2007, când Republica Moldova a obţinut statutul de ţară-vecină a UE, 
acest moment a devenit extrem de favorabil pentru reevaluarea relaţiilor cu ţările vecine din 
perspectiva noilor oportunităţi de edificare a contactelor, în vederea încurajării Moldovei de a 
se apropia mai eficient de structurile europene. În acest sens, încă în anul 2005 a fost lansată 
Competiţia pentru proiecte de parteneriat public Moldova-România-Ucraina, această direcţie 
devenind una prioritară în agenda programului pentru următorii ani. Luând în considerare 
interesul sporit  al ONG-urilor şi autorităţilor locale  pentru dezvoltarea iniţiativelor de 
parteneriat cu ţările învecinate, România şi Ucraina, cea de-a treia rundă a Competiţiei de 
promovare a parteneriatelor trilaterale a fost lansată în iunie 2007. Propunerile de proiect 
recepţionate, au fost supuse unui proces complex de selectare, în urma căruia 12 propuneri 
de proiect au fost recomandate pentru finanţare, dintre care zece au fost implementate cu 
succes pe parcursului anului 2008. 
 
De asemenea, în cadrul programului au fost susţinute  câteva iniţiative relevante, elaborate 
cu contribuţia nemijlocită a Fundaţiei Deschise din Estonia, Fundaţiei Stefan Batory din 
Polonia, Fundaţiei pentru o Societate Deschisă din Bratislava, Fundaţiei Soros din Letonia, 
Fundaţiei pentru o Societate Deschisă din Praga ş.a. Un impact semnificativ al acestei 
colaborări, care s-a configurat pe parcursul ultimilor ani dintre partenerii din Moldova şi cei din 
ţările-membre ale UE, a fost posibilitatea implementării unor proiecte importante cu partenerii 
din Polonia, Letonia, Estonia etc. Aceste proiecte au vizat în mod special generaţia tânără ca 
promotoare a schimbărilor. De un interes sporit s-au bucurat iniţiativele de pregătire a tinerilor 
pentru o viaţă independentă prin valorificarea experienţei poloneze, în domeniul implicării în 
viaţa activă a şomerilor sau persoanelor dezavantajate; proiectele care au contribuit la 
valorificarea abilităţilor ce le vor ajuta să se integreze în piaţa muncii, asimilând experienţa 
României sau Estoniei de dezvoltare a deprinderilor de antreprenoriat, necesare în vederea 
iniţierii unei afaceri proprii etc. O altă iniţiativă relevantă a fost cea axată pe sensibilizarea 
opiniei publice asupra includerii tinerilor în activităţi participative prin valorificarea experienţei 
letone, care a avut drept scop dezvoltarea abilităţilor de lider ale participanţilor implicaţi în 
proiect. La fel de importantă a fost şi colaborarea cu partenerii cehi, care s-a soldat cu 
elaborarea unui studiu comun în domeniul dezvoltării economice, studiu ce a  inclus 
evaluarea etapei curente a colaborării economice dintre cele două ţări şi a propus strategii 
pentru depăşirea impedimentelor care limitează această colaborare. Studiul a fost  prezentat 
autorităţilor publice şi societăţii civile din ambele ţări, la Praga şi Chişinău.  
 
Director de program: Ana COREŢCHI, Email: acoretchi@soros.md  
Coordonator de program: Jana MIDONI, Email: jmidoni@soros.md  
 
Cheltuieli pentru administrarea Programului – 28 716 dolari SUA 
Total cheltuieli pentru realizarea PEE:PFF: 300 675 dolari SUA 
 
Abrevieri şi acronime: 
 
AEGEE    Asociaţia Studenţilor Europeni 
CCF-Moldova  Asociaţia Copil, Comunitate, Familie din Moldova  
CIDDC Centrul de Informare şi Documentare în domeniul Drepturilor 

Copilului  
IDIS-Viitorul  Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale - Viitorul 

27 

mailto:acoretchi@soros.md
mailto:dmocanu@soros.md


INRECO  Institutul de Rezolvare a Conflictelor din Moldova 
ONG   Organizaţie neguvernamentală 
AEGEE   Asociaţia Studenţilor Europeni 
OWH   Casa Lumea Deschisă (Open World House)  
PEV   Politica Europeană de Vecinătate 
AVI   Asociaţia de Voluntariat Internaţional 
UE   Uniunea Europeană 
NATO Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (North Atlantic Treaty 

Organization)  
OSI   Institutul pentru o Societate Deschisă (Open Society Institute) 
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SUBPRGRAMUL 1: PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN MOLDOVA ŞI INIŢIATIVE 
BILATERALE/TRILATERALE 
 
Transferul competenţelor de integrare europeană a României către societatea civilă din 
Moldova şi Ucraina  
Promovarea parteneriatelor publice în Moldova, Ucraina şi România 
Organizatori: Asociaţia Obştească ”Cutezătorul” din Făleşti, Moldova; Asociaţia “Tinerii fără 
frontiere” din România şi Organizaţia Publică “Alianţa” din Doneţk, Ucraina 
Director de proiect: Vitalie CIMPOIEŞ, director, Asociaţia Obştească ”Cutezătorul” 
Perioada şi locul desfăşurării: februarie-iulie, Ucraina, Moldova, România  
Rezumat: Iniţiativă adresată tinerilor, organizaţiilor neguvernamentale şi actorilor publici care 
lucrează cu tinerii din localităţile mici dezavantajate din Ucraina, Moldova şi România, în 
scopul promovării afirmării liderilor tineri în Ucraina şi Moldova prin consolidarea capacităţilor 
şi transferul de cunoştinţe în procesul de integrare europeană. De asemenea, iniţiativa a 
încurajat tinerii să se implice în activităţile de dezvoltare comunitară locală şi, în calitate de 
parteneri ai administraţiei publice, să influenţeze reformele în baza experienţei de aderare la 
UE acumulate în România. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 10 684 dolari SUA 
 
Edificarea capacităţilor societăţii civile în consolidarea parteneriatelor cu autorităţile 
publice locale  
Promovarea parteneriatelor publice în Moldova, Ucraina şi România 
Organizatori: Institutul de Rezolvare a Conflictelor INRECO din Moldova; Agenţia pentru 
Informare şi Dezvoltare a ONG-urilor din Timişoara, România şi Asociaţia pentru Dezvoltarea 
Economică din Ivano-Frankovsk, Ucraina 
Director de proiect: Veaceslav GUŢUŢUI, director executiv, INRECO, Moldova 
Perioada şi locul desfăşurării: februarie-mai, Ucraina, Moldova, România 
Rezumat: Proiectul a vizat reprezentanţii administraţiilor publice locale şi organizaţiilor 
neguvernamentale din municipiile Chişinău, Timişoara şi Ivano-Frankovsk, având drept scop 
încurajarea activismului social al organizaţiilor neguvernamentale locale şi celui civic al 
cetăţenilor; creşterea capacităţilor societăţii civile în promovarea bunei guvernări la nivel local 
şi consolidărea angajamentului ONG-urilor în democraţia participativă şi procesul decizional 
în dezvoltarea comunităţilor locale.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 17 146 dolari SUA 
 
Tendinţe şi abordări regionale în domeniul migraţiei şi de azil  
Promovarea parteneriatelor publice în Moldova, Ucraina şi România 
Organizatori: Salvaţi Copiii – Moldova, Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi; Asociaţia 
Regională “Perspective Bucovinene” din Cernăuţi şi Centrul pentru Sporirea Aptitudinilor şi 
Calificărilor Instituţiilor de Stat din Ucraina 
Director de proiect: Vasile BATCU, director, Salvaţi Copiii – Moldova 
Perioada şi locul desfăşurării: martie-mai; România, Ucraina, Moldova  
Rezumat: Iniţiativă pentru reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi autorităţilor 
publice, lansată în scopul studierii experienţei de aderare a României la Uniunea Europeană 
în domeniul reglementărilor de migraţie şi azil, a standardelor şi provocărilor; examinării 
oportunităţilor de valorificare a  practicilor pozitive  de reformare a politicilor de migraţie, 
inclusiv combaterea traficului de fiinţe umane în România, Moldova şi Ucraina şi formulării 
recomandărilor regionale în contextul migraţiei internaţionale, care contribuie la sporirea 
implicării societăţii civile în procesul de luare a deciziilor.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 11 295  dolari SUA 
 
Noi perspective pentru dezvoltarea comunităţilor rurale din Moldova şi Ucraina în 
contextul integrării României în Uniunea Europeană 
Promovarea parteneriatelor publice în Moldova, Ucraina şi România 
Organizatori: Agenţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană din Cahul, 
Moldova; Centrul Regional pentru Dezvoltare Rurală Durabilă din Constanţa, România şi 
Agenţia de Cooperare Regională Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos“ din Ucraina 
Director de proiect: Iacob AJDER, preşedinte, Agenţia de Cooperare Transfrontalieră şi 
Integrare Europeană 
Perioada şi locul desfăşurării: februarie-decembrie; Moldova, Ucraina, România 
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Rezumat: Un proiect care vizează dezvoltarea comunităţilor locale şi organizaţiilor 
neguvernamentale din sudul Moldovei, sud-estul României şi regiunea Odesa din Ucraina, 
având drept scop  dezvoltarea şi fortificarea cooperării transfrontaliere dintre comunităţile 
rurale, prin stimularea participării publice la procesele decizionale de soluţionare a 
problemelor comunitare şi consolidare a capacităţilor ONG-urilor locale din Moldova şi 
Ucraina, în vederea implicării lor în proiecte de dezvoltare durabilă a comunităţilor rurale, în 
baza experienţei de aderare a României la UE.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 7 560 dolari SUA 
 
Protejarea drepturilor copiilor: diminuarea traficului, abuzului şi exploatării copiilor 
Promovarea parteneriatelor publice în Moldova, Ucraina şi România 
Organizatori: Asociaţia Comunitară “Făclia” din Ungheni, Moldova; Asociaţia “Salvaţi Copiii“ 
din Iaşi, România şi Asociaţia pentru Dezvoltare Economică din Kolomyia, Ucraina 
Director de proiect: Angela CIOCÂRLAN, director, Asociaţia Comunitară “Făclia” 
Perioada şi locul desfăşurării: mai-noiembrie; Moldova, Ucraina, România 
Rezumat: Un proiect pentru organizaţiile neguvernamentale şi autorităţile locale din România, 
Moldova şi Ucraina, având drept scop elaborarea unor metode eficiente pentru  prevenirea şi 
combaterea violării drepturilor copiilor, prin promovarea bunelor practici în domeniul local, în 
contextul abordării transfrontaliere, sporirea capacităţilor şi abilităţilor ONG-urilor în 
promovarea şi protecţia drepturilor copiilor, prin elaborarea strategiilor comune de depăşire a 
traficului şi exploatării copiilor, mobilizarea instituţiilor publice în scopul întreprinderii acţiunilor 
de protecţie a copiilor supuşi riscului de exploatare.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 10 251 dolari SUA 
 
Implementarea standardelor europene în domeniul protecţiei copilului - intensificarea 
parteneriatului dintre ONG-uri şi autorităţile locale  
Promovarea parteneriatelor publice în Moldova, Ucraina şi România 
Organizatori: Fundaţia Agapedia din Moldova; Fundaţia Agapedia din România, Consorţiumul 
Internaţional al Femeilor din Ucraina 
Director de proiect: Mirabela OSADCI, coordonator de program, Fundaţia Agapedia din 
Moldova 
Perioada şi locul desfăşurării: aprilie-octombrie; Moldova, Ucraina, România 
Rezumat: Acest proiect a implicat organizaţiile neguvernamentale şi autorităţile locale, în 
scopul intensificării parteneriatelor de ameliorare a standardelor de calitate în domeniul 
serviciilor pentru protecţia copiilor, studierea  practicilor pozitive şi modelelor inovative pentru 
protecţia copiilor în cele trei ţări şi formularea soluţiilor necesare pentru asigurarea protecţiei 
copiilor, care ar fi ajustate în scopul implementării efective, reieşind din contextul specific al 
fiecărei ţări.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 8 398 dolari SUA 
 
Monitorizarea publică a procesului de luare de decizii la nivel local în Ucraina, Moldova 
şi România în contextul ajustării la cerinţele UE 
Promovarea parteneriatelor publice în Moldova, Ucraina şi România 
Organizatori: Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Small Euro Business din Bălţi, Moldova; 
Asociaţia Naţională pentru Lobby şi Negocieri din Bucureşti, România şi Asociaţia Regională 
“Perspective bucovinene” din Cernăuţi, Ucraina 
Director de proiect: Andrei BALÎNSCHI, preşedinte, Asociaţia Întreprinderilor mici şi mijlocii 
Small Euro Business 
Perioada şi locul desfăşurării: iunie-decembrie; Ucraina, Moldova, România  
Rezumat: Un proiect destinat  reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi organizaţiilor 
neguvernamentale din Ucraina, Moldova şi România, având drept scop monitorizarea 
activităţilor regulatorii ale organelor autorităţilor locale din Ucraina, Moldova şi România şi, 
intensificarea căilor de perfecţionare a cadrului regulatoriu, ajustarea la standardele UE prin 
alinierea la contextul şi formele activităţilor regulatorii ale autorităţilor locale din UE, în baza 
experienţei acumulate de România.    
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 9 924 dolari SUA 
 
Gestionarea migraţiei în regiunea Mării Negre: îmbunătăţirea procesului de 
implementare a politicilor naţionale în Ucraina, Moldova şi România prin cooperarea 
regională dintre ONG-uri  
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Promovarea parteneriatelor publice în Moldova, Ucraina şi România 
Organizatori: IDIS-Viitorul din Moldova; Institutul de Politici Publice din România, şi Centrul 
Internaţional pentru Studii Politice din Ucraina 
Director de proiect: Mihail ŞALVIR, coordonator de program, IDIS-Viitorul  
Perioada şi locul desfăşurării: septembrie-decembrie; România, Ucraina, Moldova  
Rezumat: Iniţiativă care se adresează organizaţiilor societăţii civile, experţilor, autorilor de 
politici, organizaţiilor internaţionale, organizaţiilor media şi think-tank din cele trei ţări,  care a 
avut drept scop facilitarea colaborării dintre experţi şi  elaborarea unei agende de politici de 
migraţie efective la nivel naţional, regional şi european. La finalul proiectului a fost elaborat un 
studiu de analiză a politicilor de gestionare a migraţiei, cu includerea recomandărilor de 
perfecţionare a politicilor naţionale de migraţie, prin formularea agendei regionale de politici în 
domeniul vizat,  în contextul integrării europene şi intensificării cooperării in Regiunea Mării 
Negre.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 7 208 dolari SUA 
 
Cooperarea dintre organizaţiile think-tank în domeniul securităţii societale  
Promovarea parteneriatelor publice în Moldova, Ucraina şi România 
Organizatori: Institutul de Politici Publice din Moldova; Centrul de Prevenire a Conflictelor şi 
Early Warning din Bucureşti, România şi Institutul de Cooperare Euro-Atlantică din Kiev, 
Ucraina 
Director de proiect: Oazu NANTOI, director de program, Institutul de Politici Publice 
Perioada şi locul desfăşurării: mai-decembrie; România, Ucraina, Moldova  
Rezumat: Un proiect pentru analişti şi cercetători din Moldova, România şi Ucraina, având ca 
scop evaluarea ameninţărilor asupra securităţii societale în cele trei ţări şi identificarea unei 
abordări comune  şi a soluţiilor specifice pentru România, Moldova şi Ucraina prin preluarea 
experienţei şi oportunităţilor oferite de UE; formularea unui mecanism de evaluare, reformare 
şi modernizare necesare pentru asigurarea securităţii societale în Moldova şi Ucraina, 
beneficiind de poziţia României de membru al UE. Studiul elaborat prin efortul comun al 
experţilor din cele trei ţări a fost făcut public în cadrul prezentărilor de la Chişinău, Bucureşti şi 
Kiev cu participarea unor reprezentanţi ai autorităţilor şi ai societăţii civile. 
Proiect finanţat direct de OSI    
 
Reacţia instituţională eficientă în combaterea intoleranţei şi extremismului în regiunea 
Mării Negre 
Promovarea parteneriatelor publice în Moldova, Ucraina şi România 
Organizatori: Institutul de Politici Publice din Moldova; Institutul de Politici Publice din 
Bucureşti, România, Centrul Internaţional pentru Studii Politice din Ucraina 
Director de proiect: Oazu NANTOI, director de program, Institutul de Politici Publice 
Perioada şi locul desfăşurării: iunie 2008 – martie 2009; Ucraina, Moldova, România 
Rezumat: O iniţiativă care vizează în mod direct  organizaţiile neguvernamentale, 
guvernamentale şi internaţionale în vederea elaborării unei platforme regionale pentru 
depăşirea intoleranţei şi extremismului în regiunea Mării Negre, identificării  potenţialelor 
surse comune şi a unor soluţii viabile locale şi regionale, inclusiv elaborarea unor 
recomandări pentru perfecţionarea politicilor UE şi a organismelor internaţionale;  implicării  
societăţii civile în depăşirea intoleranţei şi extremismului.   
Proiect finanţat direct de OSI    
 
Comportamentul democratic al tinerilor 
Organizatori: AEGEE Chişinău şi AEGEE Iaşi 
Director de proiect: Zoia COMAROVA, preşedinte, AEGEE-Chişinău 
Perioada şi locul desfăşurării: noiembrie 2007 – martie 2008; Chişinău 
Rezumat: Un proiect pentru tinerii din Moldova şi România, care a avut drept scop facilitarea 
schimbului de experienţă dintre tineri în domeniul vieţii academice şi asociative, încurajarea 
participării tinerilor în viaţa socială a Moldovei, prin examinarea factorilor motivaţionali care 
influenţează comportamentul şi interesul tinerilor în participarea civică, în baza experienţei din 
România; iniţierea unor strategii de încurajare a angajamentului civic şi participării în viaţa 
socială, în special, în universităţile din Moldova şi România.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 7 043 dolari SUA 
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Cooperarea moldo-slovacă: bunele practici în domeniul dezvoltării urbane durabile 
Organizatori: Institutul de Dezvoltare Urbană din Moldova şi Institutul pentru Educaţie şi 
Dezvoltare Regională din Slovacia  
Director de proiect: Veaceslav BULAT, director executiv, Institutul de Dezvoltare Urbană  
Perioada şi locul desfăşurării: decembrie 2007 – martie 2008, Moldova 
Rezumat: O iniţiativă pentru reprezentanţii administraţiei locale şi a societăţii civile. Scopul: 
abordarea  problemelor complexe de dezvoltare a managementului urban la nivelul 
municipiului Chişinău din perspectiva posibilităţilor de aplicare a experienţei şi bunelor 
practici, valorificate de Primăria Bratislava, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile prin 
intensificarea transformărilor şi implicarea activă a cetăţenilor în procesul decizional local şi 
asigurarea transparenţei autorităţilor locale. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 7 862 dolari SUA 
 
Monitorizarea Planului de Acţiuni Moldova – Uniunea Europeană 
Vizită de studiu a reprezentanţilor societăţii civile din Azerbaidjan în Moldova 
Organizatori: Asociaţia de Instruire şi Informare Europeană din Moldova şi Consiliul Naţional 
pentru Integrare Europeană din Azerbaidjan 
Director de proiect: Angela GRĂMADĂ, director, Asociaţia de Instruire şi Informare 
Europeană. Perioada şi locul desfăşurării: martie 24-27, vizită de studiu în Moldova 
Rezumat: Un proiect pentru reprezentanţii societăţii civile din Azerbaidjan şi Moldova, în 
vederea facilitării schimbului de experienţă în domeniul monitorizării publice a Planului PEV 
de Acţiuni în Azerbaidjan şi Moldova, examinării şi comparării rolurilor şi responsabilităţilor 
societăţii civile în colaborarea cu autorităţile decizionale,  responsabile pentru implementarea 
Planului de Acţiuni.    
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 5 009 dolari SUA 
 
Consolidarea capacităţilor ONG-urilor transnistrene prin împărtăşirea experienţei 
Cehiei în edificarea societăţii democratice  
Organizatori: Asociaţia în Susţinerea Încrederii, Păcii şi Stabilităţii Increderea din Moldova şi 
Asociaţia People in Need din Praga, Cehia  
Director de proiect: Oazu NANTOI, director executiv, Asociaţia Increderea.  
Perioada şi locul desfăşurării: iulie 2006 – aprilie 2008; Moldova, Cehia 
Rezumat: Un proiect ce îi are ca destinatari pe reprezentanţii societăţii civile şi ONG-urilor, 
având drept scop  promovarea dialogului internaţional, sprijinirea iniţiativelor de colaborare în 
baza experienţei ONG-urilor din Cehia şi încurajarea activismului social şi comunitar dintre 
organizaţiile neguvernamentale din Moldova şi, în particular, cu cele din raioanele de est ale 
ţării, prin crearea parteneriatelor cu organizaţiile societăţii civile din Ucraina şi Cehia. În anul 
2008, ideea proiectului a fost transformată într-un eveniment de amploare cu o semnificaţie la 
nivel regional. Pe lângă experţii din Ucraina şi Cehia, un grup de experţi din Europa Centrală 
şi de Est au participat la Conferinţa Internaţională de finalizare a proiectului organizată la 
Chişinău. Conferinţa a fost anticipată de o vizită de studiu în Transnistria, care a permis 
experţilor invitaţi să se familiarizeze cu opiniile ambelor părţi implicate în conflict şi să se 
informeze despre situaţie din prima sursă, ceea ce a facilitat o mai bună înţelegere a cauzelor 
care stau la baza conflictului şi a favorizat o discuţie constructivă. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 18 580 dolari SUA 
 
Tinerii pentru integrarea europeană: lecţii letone 
Organizatori: IDIS-Viitorul din Moldova şi Institutul de Relaţii Internaţionale din Letonia 
Director de proiect: Cristina GHERASIMOV, coordonator de program, IDIS-Viitorul  
Perioada şi locul desfăşurării: decembrie 2007 – aprilie 2008; Letonia, Moldova 
Rezumat: Un proiect pentru tinerii lideri din Moldova şi Letonia, care a avut drept scop 
facilitarea procesului de integrare europeană a Moldovei prin afirmarea generaţiei de tineri 
lideri în Moldova, oferindu-le oportunitatea să se familiarizeze şi să analizeze procesul şi 
experienţa de aderare la UE a Letoniei; promovarea relaţiilor şi iniţiativelor de colaborare în 
vederea elaborării unor studii comune moldo-letone; creşterea gradului de percepţie publică 
şi înţelegerii avantajelor şi dezavantajelor integrării europene în Republica Moldova.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 2 000 dolari SUA 
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Prevenire şi asistenţă pentru copiii abuzaţi: intensificarea cooperării regionale  
Organizatori: Centrul de Informare şi Documentare în domeniul Drepturilor Copilului din 
Moldova  
Director de proiect: Cezar GAVRILIUC, director, CIDDC  
Perioada şi locul desfăşurării: noiembrie 2007 – iunie 2008; Moldova, Azerbaidjan, Letonia 
Rezumat: Un proiect de schimb de experienţă dintre specialişti şi voluntarii care lucrează cu 
copii şi tinerii. Scopul:  studierea modelelor de sensibilizare a opiniei publice asupra 
drepturilor copiilor şi a copiilor abuzaţi sexual, analizarea metodelor şi strategiilor eficiente 
aplicate de profesionişti, în vederea acordării ajutorului copiilor supuşi violenţei şi examinarea 
practicilor de edificare a unui parteneriat eficient dintre instituţiile statului şi ONG-uri, în 
acordarea unor servicii de calitate copiilor abuzaţi. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 4 561 dolari SUA 
 
Centre de antreprenoriat împotriva şomajului  
Organizatori: Asociaţia Generaţia Mileniului III din Făleşti, Moldova; Fundaţia Educaţie pentru 
Democraţie din Varşovia, Polonia; Centrul Social pentru Tineri Etalon din Ivano-Frankovsk şi 
Centrul Tineri pentru Libertatea Exprimării din Kaliningrad, Rusia  
Director de proiect: Viorica HAREA, preşedinte, Asociaţia Generaţia Mileniului III  
Perioada şi locul desfăşurării: aprilie 2008 – februarie 2009; Polonia, Ucraina 
Rezumat: Un proiect pentru reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul 
tineretului, care a avut drept scop instruirea liderilor centrelor de antreprenoriat create în 
Ucraina, Moldova şi Rusia în baza experienţei din Polonia, prin implicarea şcolilor, 
angajatorilor şi autorităţilor locale în dezvoltarea antreprenoriatului şi a comunităţilor locale, în 
regiunile dezavantajate şi sporirea gradului de conştientizare a  opiniei publice asupra 
soluţiilor inovative de accelerare a dezvoltării comunităţilor locale.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 9 071 dolari SUA 
 
Învăţarea productivă: alternativă pentru educaţia tradiţională  
Organizatori: Centrul Educaţia 2000 + din Bucureşti, România şi Centrul Educaţional Pro-
Didactica din Moldova 
Director de proiect: Viorica GORAŞ-POSTICĂ, director adjunct, Centrul Educaţional Pro-
Didactica  
Perioada şi locul desfăşurării: aprilie-septembrie, România 
Rezumat: Un proiect pentru experţii preocupaţi de reforma educaţională din România, 
Bulgaria şi Moldova, care a avut drept scop sporirea calităţii cooperării dintre experţii din 
domeniul educaţiei pentru intensificarea eforturilor de susţinere a procesului de elaborare a 
metodelor educaţionale alternative, promovarea noului concept în domeniul educaţiei pentru 
tinerii cu dizabilităţi, în vederea satisfacerii necesităţilor şi intereselor lor educaţionale, şi 
compararea curriculumurilor de învăţare productivă, elaborate şi pe cale de a fi implementate 
în România, Bulgaria şi Moldova.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 2 789 dolari SUA 
 
Edificarea unei administraţii publice eficiente pentru  dezvoltarea urbană modernă în 
baza experienţei avansate din regiune 
Organizatori: Business Consulting Institute din Moldova; Asociaţia Autorităţilor Locale şi 
Regionale din Letonia   
Director de proiect: Mihai ROŞCOVAN, director, Business Consulting Institute  
Perioada şi locul desfăşurării: aprilie-octombrie; Letonia, Lituania, Moldova  
Rezumat: Un proiect pentru reprezentanţii autorităţilor locale din Moldova, care a avut drept 
scop abordarea problemelor complexe, ce ţin de gestionarea dezvoltării locale în cadrul 
Primăriei Chişinău, din perspectiva preluării experienţei şi bunelor practici din Riga şi Vilnius, 
în scopul asigurării dezvoltării locale durabile, utilizând mecanismele moderne de gestionare 
urbană; facilitarea transferului bunelor practici ale guvernării eficiente prin implementarea 
sistemului informaţional de management aplicat în capitalele UE şi împărtăşirea cunoştinţelor 
despre oportunităţile de finanţare a proiectelor din fondurile europene.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 16 645 dolari SUA 
 
Dezvoltarea economică locală prin acţiune şi alianţe: studierea experienţei albaneze  
Organizatori: IDIS-Viitorul din Moldova şi Fundaţia pentru Autonomie şi Guvernare Locală din 
Albania   
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Director de proiect: Liubomir CHIRIAC, coordonator de program, IDIS-Viitorul 
Perioada şi locul desfăşurării: 22-29 iunie, vizita de studiu în Tirana, Albania 
Rezumat: Un proiect pentru reprezentanţii autorităţilor locale şi organizaţiilor 
neguvernamentale în sprijinul edificării unei guvernări locale în Moldova, în vederea asigurării 
dezvoltării economice locale şi implementării proiectelor de dezvoltare prin analizarea 
metodelor şi instrumentelor utilizate în stimularea dezvoltării economice locale; studierea 
modalităţilor utilizate de municipalităţile din Albania în implementarea planurilor strategice şi 
modalităţilor de dezvoltare a parteneriatelor publice-private.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 11 023 dolari SUA 
 
Centrul Transfrontalier de Resurse pentru o dezvoltare durabilă 
Organizatori: Asociaţia Copil, Comunitate, Familie din Moldova şi Centrul de Mediere şi 
Securitate Comunitară din Iaşi, România  
Director de proiect: Liliana ROTARU, director, CCF-Moldova  
Perioada şi locul desfăşurării: iulie-octombrie, România  
Rezumat: O iniţiativă care a întrunit organizaţiile neguvernamentale şi autorităţile locale din 
Moldova şi România, în scopul stabilirii unui mecanism permanent de promovare a dezvoltării 
durabile a regiunilor de frontieră;  edificării capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale şi 
autorităţilor locale prin identificarea bunelor practici de cooperare transfrontalieră şi iniţiativelor 
de colaborare dintre autorităţile locale şi ONG-uri.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 3 530 dolari SUA 
 
Academia pentru educaţie civică: parteneriat internaţional pentru tineri   
Organizatori: Asociaţia Regională pentru Educaţia Adulţilor din România şi Asociaţia 
Speranţa din Cahul, Moldova  
Director de proiect: Marina BUDAN, director, Asociaţia Speranţa 
Perioada şi locul desfăşurării: aprilie-decembrie 2008, Cahul, Moldova 
Rezumat: O iniţiativă pentru tineri şi ONG-urile active în domeniul tineretului, în  scopul 
edificării capacităţilor tinerilor în vederea sporirii contribuţiei lor la dezvoltarea comunităţilor 
locale, susţinerii angajamentelor generaţiilor precedente în dezvoltarea comunităţilor locale, 
în baza experienţei de aderare la UE a României şi promovarea participării tinerilor în 
iniţiativele internaţionale cu impact asupra dezvoltării comunităţilor locale.    
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 2 900 dolari SUA 
 
Educaţia dincolo de hotare  
Organizatori: Asociaţia Prietenii Copiilor din Moldova şi Agenţia pentru Dezvoltare, Asistenţă 
şi Ajutor Umanitar din Regiunea Olomouc, Cehia 
Director de proiect: Tatiana LUNGU, director, Asociaţia Prietenii Copiilor  
Perioada de implementare: septembrie-noiembrie; Moldova, Cehia 
Rezumat: Un proiect pentru educatori, lucrători sociali şi organizaţii neguvernamentale din 
Cehia şi Moldova, având drept scop consolidarea capacităţilor educatorilor în domeniul 
protecţiei sociale şi educaţiei neformale a copiilor instituţionalizaţi din Moldova, în baza 
experienţei cehe,  transferului cunoştinţelor şi experienţei acumulate de centrele specializate 
în protecţia socială aplicate în Cehia şi a metodelor educaţionale inovative preluate de ONG-
urile şi educatorii din Moldova.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 16 564 dolari SUA 
 
Edificarea încrederii în regiunile bulversate de conflict: schimb de experienţă dintre 
Moldova şi Georgia 
Organizatori: Institutul de Studii Europene din Moldova şi Institutul Caucazian pentru Pace, 
Democraţie şi Dezvoltare din Georgia 
Director de proiect: Veronica GORINCIOI, coordonator de program, Institutul de Studii 
Europene  
Perioada şi locul desfăşurării: octombrie 2007 – decembrie 2008; Georgia, Moldova 
Etapa finală: 4 decembrie 2008,  prezentarea publică a studiului în Chişinău, Moldova 
Rezumat: O iniţiativă  pentru experţi, factori de decizie şi jurnalişti din Moldova şi Georgia, 
având drept scop examinarea problemelor sociale şi politice legate de conflictele îngheţate, 
care se mai menţin în Moldova şi Georgia, formularea unor recomandări şi strategii de 
sprijinire a procesului de reglementare a conflictelor şi elaborarea unui studiu comparativ, 
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care va fi distribuit  organizaţiilor locale şi internaţionale, donatorilor interesaţi şi ONG-urilor 
active în domeniul reglementării conflictelor. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 5 436 dolari SUA 
 
Cultivarea activismului antreprenorial la tineri: experienţa Moldovei şi Estoniei   
Organizatori: Junior Achievement-Moldova şi Junior Achievement-Estonia 
Director de proiect: Marina SCLIFOS, director de program, Junior Achievement-Moldova 
Perioada şi locul desfăşurării: noiembrie 2008 - martie 2009; Estonia, Moldova 
Rezumat: Un proiect pentru profesori şi studenţi, părinţi şi reprezentanţi ai mediului de 
afaceri, având drept scop sprijinirea studenţilor şi tinerilor specialişti, în procesul de 
acumulare a experienţei directe şi expertizei relevante în obţinerea ideilor inovative de afaceri 
pentru dezvoltarea capacităţilor de antreprenoriat la tinerii din Moldova. De asemenea, 
această iniţiativă a contribuit la dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor tinerilor antreprenori 
din Moldova şi la îmbunătăţirea metodologiilor educaţionale, destinate implicării tinerilor în 
iniţiativele de dezvoltare a afacerilor în baza experienţei din Estonia.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 4 760 dolari SUA 
 
Reportaje despre integrarea UE 
Un proiect de training pentru jurnaliştii din Serbia, Bosnia & Herzegovina şi Moldova 
Organizatori: Centrul Independent de Jurnalism din Moldova; Transitions Online din Praga, 
Cehia şi Mediacentar din Sarajevo, Bosnia & Herzegovina   
Director de proiect: Nadine GOGU, director, Centrul Independent de Jurnalism 
Perioada şi locul desfăşurării: septembrie 2008 – martie 2009; Bosnia & Herzegovina, 
Moldova 
3-6 decembrie 2008: Seminar pentru jurnalişti în Sarajevo, Bosnia & Herzegovina   
Rezumat: Un proiect adresat jurnaliştilor din Europa de Sud-Est, care a avut drept scop 
oferirea experienţei în elaborarea şi transmiterea mesajelor media, despre problemele UE şi 
experienţa de aderare la UE a ţărilor din Europa de Sud-Est, în baza experienţei ţărilor-
membre ale UE din Europa Centrală, în mod special, prin oferirea experienţei şi instrucţiunilor 
asupra modalităţii de reflectare a situaţiei economice şi politice, cu axarea pe studii de caz 
despre problemele care ar putea influenţa procesul de integrare europeană în Europa de 
Sud-Est.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 6 455 dolari SUA 
 
Organizaţiile pentru drepturile pacienţilor din Europa de Est şi Asia în sprijinul 
protecţiei drepturilor şi securităţii pacienţilor  
Întrunirea de la Chişinău a grupului de lucru din Europa Centrală şi de Est 
Organizatori: Societatea Management şi Asigurări în Medicină din Moldova şi Consiliul 
Naţional pentru Drepturile şi Securitatea Pacienţilor din Ucraina  
Director de proiect în Moldova: Valeriu SAVA, director, Societatea Management şi Asigurări 
în Medicină 
Perioada şi locul desfăşurării: mai-decembrie; Ucraina, Polonia, Georgia, Moldova 
5-7 decembrie: Întrunirea regională de la Chişinău, Moldova 
Rezumat: Un proiect care a întrunit activişti civici şi organizaţiile neguvernamentale din 
Europa Centrală  de Est şi Asia Centrală, având drept scop consolidarea eforturilor în 
domeniul protecţiei pacienţilor şi implementarea principiilor de ocrotire a sănătăţii axate pe 
pacient, la fel ca şi promovarea cooperării dintre organizaţiile active în domeniul protecţiei 
pacienţilor, în vederea sensibilizării opiniei publice asupra principalelor probleme ce ţin de 
protecţia şi drepturile pacienţilor; încurajarea colaborării de lungă durată dintre organizaţiile 
axate pe advocacy în domeniul protejării drepturilor pacienţilor. Proiectul a inclus mai multe 
vizite regionale, iar cea desfăşurată la Chişinău a oferit oportunitatea de a identifica 
problemele comune  procesului de implementare a metodelor de ocrotire a sănătăţii axate pe 
pacient şi consolidarea eforturilor de protecţie a pacienţilor în Moldova şi în regiune.     
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 15 778 dolari SUA 
 
Total cheltuieli Subprogram 1:  222 472 dolari SUA  
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SUBPROGRAMUL 2: PROIECTE DE PARTICIPARE 
 
Subrogramul Proiecte de Participare sprijină participarea experţilor moldoveni la 
evenimentele organizate în cadrul Programului EE:PFF şi sprijinite de Fundaţiile/Institutele 
pentru o Societate Deschisă din Europa Centrală şi de Est, pentru care participanţii sunt 
recomandaţi fie de organizatorii evenimentului, fie de Fundaţia Soros-Moldova. 
 
Elaborarea legilor în domeniul sănătăţii pentru ţările în transformare 
Vasile FLOREA, profesor, Academia Ştefan cel Mare, Ministerul Afacerilor Interne al 
Moldovei 
2 – 9 martie, Praga, Cehia 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 434 dolari SUA 
 
Filmul documentar pentru consolidarea democraţiei şi luptei împotriva ilegalităţilor: 
practici internaţionale 
Victoria COROBAN, coordonator de proiect, OWH TV Studio, Chişinău 
Oleg BREGA, expert, OWH TV Studio, Chişinău 
Virgiliu MĂRGINEANU, director general, OWH TV Studio, Chişinău 
28 martie – 3 aprilie, Kiev, Ucraina 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 617 dolari SUA 
 
Organizaţiile pentru drepturile pacienţilor din Europa de Est şi Asia în sprijinul 
protecţiei drepturilor şi securităţii pacienţilor  
Iurie GUZGAN, coordonator de program, Societatea Management şi Asigurări în Medicină din 
Moldova  
12-14 mai, Kiev, Ucraina 
8-10 septembrie, Varşovia, Polonia 
3-5 octombrie, Tbilisi, Georgia 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 1 898 dolari SUA 
 
Noi tronsoane energetice în Europa de Sud-Est şi protecţia drepturilor omului – 
iniţierea dialogului inter-sectorial   
Ecaterina MELNICENCO, coordonator, Milieukontakt în Moldova  
Valentin BOBEICA, vicepreşedinte, Mişcarea Ecologistă din Moldova  
30 mai – 1 iunie, Opatija, Croaţia  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 1 952 dolari SUA 
 
Integrare europeană în Ucraina, Azerbaidjan, Georgia şi Moldova: provocări şi 
oportunităţi 
Vlad LUPAN, expert independent pe politica externă şi probleme de securitate  
Ghenadie IVAŞCENCO, membru al comisiei de experţi în Programul EE:PFF 
Denis CENUŞĂ, expert, Centrul de Informare şi Documentare NATO 
Arcadie GHERASIM, jurnalist, lector, Universitatea de Stat din Moldova 
3-5 iulie, Kiev, Ucraina 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 905 dolari SUA 
 
Intensificarea parteneriatului dintre şcoli şi comunităţi: implementarea standardelor 
internaţionale ale calităţii  
Cornelia CINCILEI, director, Programul Pas cu Pas, Moldova 
Liliana CALMAŢUI, coordonator, Programul Pas cu Pas 
Liliana SIMCOV, membru, Asociaţia Speranţa 
Mariana BUDAN, vice-director, şcoala primară Alexandru Donici, Cahul 
18-25 iulie, Odesa, Ucraina 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 331 dolari SUA 
 
Societatea informaţională şi impactul acesteia asupra dezvoltării media pentru tineri  
Dumitru IOVU, secretar internaţional, Centrul Tinerilor Jurnalişti din Moldova  
Dumitru CIORICI, director executiv, New Media Group 
11-14 septembrie, Skopje, Macedonia 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 2 160 dolari SUA 
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Consolidarea PEV la preluarea Preşedinţiei UE de către Cehia în 2009 – Sinergia Mării 
Negre: Procesul Barcelona la Est 
Denis CENUŞĂ, expert, Centrul de Informare şi Documentare NATO 
25-27 septembrie, Praga, Cehia  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 706 dolari SUA 
 
Cele mai bune practici de utilizare a potenţialului ţărilor pentru producerea şi 
desfacerea produselor organice în Europa Centrală şi de Est 
Vasile CIOBANU, consultant, Asociaţia ProRuralInvest  
Iurie SENIC, preşedinte, Asociaţia EcoProdus 
24-31 octombrie, Cluj-Napoca, România 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 186 dolari SUA 
 
Abordările interdisciplinare în soluţionarea cazurilor de abuz al copiilor   
Daniela POPESCU, director, Centrul Naţional pentru Prevenirea Abuzului faţă de Copii 
(CNPAC) 
Tatiana CATANĂ, avocat, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Centrul de Reabilitare a 
Victimelor Traficului de Fiinţe Umane 
Viorica ADĂSCĂLIŢĂ, membru, CNPAC, Centrul Amicul de Asistenţă Psihologică pentru 
Copii şi Familii   
10-14 noiembrie, Sofia, Bulgaria  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 2 006 dolari SUA 
 
Consolidarea PEV la preluarea Preşedinţiei UE de către Cehia în 2009 – PEV şi 
conflictele îngheţate în Regiunea Mării Negre: conflictele îngheţate din Transnistria şi 
peninsula Crimeea 
Vlad LUPAN, expert independent pe politică externă şi probleme de securitate 
11-13 noiembrie, Praga, Cehia 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 653 dolari SUA 
 
Educarea drepturilor omului în practică! 
Alina SECRIERU, vice-preşedinte, AVI Moldova 
Carolina SECRIERU, membru, AVI Moldova 
Valeria CELAN, voluntar, AVI Moldova 
Corina COJOCARU, voluntar, Asociaţia ASIST de Sprijin a Iniţiativelor Studenţeşti şi de 
Tineret  
17-23 noiembrie, Poznan, Polonia 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 3 039 dolari SUA 
 
Problemele migraţiei în Europa 
Valeriu MOŞNEAGA, şef de catedră, Universitatea de Stat din Moldova 
26-29 noiembrie, Bucureşti, România  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 408 dolari SUA 
 
Consolidarea PEV la preluarea Preşedinţiei UE de către Cehia în 2009 – PEV, Schengen 
şi vecinătatea estică  
Oleg SEREBRIAN, preşedinte, Mişcarea Europeană din Moldova 
11-14 decembrie, Praga, Cehia 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului:: 644 dolari SUA 
 
Total cheltuieli Subprogram 2: 15 939 dolari SUA  
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EVENIMENTE DE REŢEA 
 
Meetingul anual al coordonatorilor Programului EE:PFF 
9-17 mai, Chişinău, Moldova 
Au participat 34 coordonatori ai Programului EE:PFF şi experţi din Europa Centrală, de Est şi 
CSI 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 33 547 dolari SUA 
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PROGRAMUL SĂNĂTATE PUBLICĂ 
 
Misiunea Programului Sănătate Publică (PSP) este de a proteja  sănătatea şi drepturile 
persoanelor marginalizate prin dezvoltarea competenţelor liderilor societăţii civile şi prin 
implicarea activă a ONG-urilor în procesul de dezvoltare a politicilor de sănătate.  
 
Scopurile programului:  
− sprijin  în dezvoltarea şi implementarea politicilor de sănătate în anumite domenii 

identificate a fi prioritare, bazate pe incluziune şi drepturile omului; 
− dezvoltarea organizaţiilor durabile şi fortificarea liderismului societăţii civile. 

 
Pe parcursul anului 2008 cu sprijinul PSP au fost realizate următoarele activităţi: 
− o echipă multidisciplinară de evaluatori a realizat studiul de evaluare a beneficiarilor 

casei-internat pentru copii cu dizabilităţi mintale (băieţi) şi familiile acestora din Orhei; 
− s-a stabilit un parteneriat şi a fost semnat un memorandum de colaborare cu Ministerul 

Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului,   Hope and Homes for Children, Marea Britanie,  
şi Keystone Human Services International SUA/ Asociaţia Keystone Human Services 
International Moldova pentru implementarea iniţiativei Comunitate pentru toţi. Scopul 
parteneriatului este îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi calităţii vieţii persoanelor cu 
dizabilităţi mintale cu risc de a fi plasate pe termen lung în instituţiile rezidenţiale din RM 
şi cele care deja sunt instituţionalizate.  Iniţiativa Comunitate pentru toţi: Moldova va 
servi drept model pentru dezvoltarea serviciilor comunitare, care în termen lung ar 
putea înlocui instituţiile rezidenţiale din RM;  

− a fost instituită echipa de consultanţi-experţi în domeniul dizabilităţii pe lângă Ministerul 
Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului pentru elaborarea cadrului normativ pentru 
dezvoltarea serviciilor alternative pentru persoane cu dizabilităţi;   

− s-a constituit  echipa de implementare a proiectului Comunitate pentru toţi Moldova; 
− s-a realizat studiul Evaluarea necesităţilor pentru dezvoltarea unui sistem naţional de 

intervenţie  timpurie pentru copii cu dizabilităţi, rezultatele căruia au fost lansate şi 
distribuite Ministerului Sănătăţii, Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, 
Ministerului Educaţiei şi Tineretului; 

− a continuat implementarea proiectului „Educaţie incluzivă – şanse egale pentru copiii 
cu cerinţe educative speciale (CES)”. Graţie eforturilor ONG în parteneriat cu Consiliul 
APL a fost elaborat şi aprobat regulamentul şcolii incluzive, care ulterior a fost aprobat 
şi de Ministerul Educaţiei. Există deja 2 şcoli incluzive la nivelul raionului Criuleni şi 
Dubăsari. Salariul profesorului de suport este suplimentat din bugetul APL; 

− a fost finalizat, aprobat şi editat standardul “Îngrijirea paliativă a pacienţilor cu 
HIV/SIDA”. Standardul a fost elaborat de reprezentanţii Centrului SIDA în parteneriat cu 
prestatorii de servicii şi reprezentanţii Ligii persoanelor cu HIV/SIDA; 

− am elaborat draftul Programului Naţional în oncologie pentru anii 2009-2014 şi l-am 
prezentat Ministerului Sănătăţii; 

− am organizat atelierul de lucru „Dezvoltarea îngrijirilor paliative în Republica Moldova” 
în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi Societatea Hospice,  îngrijiri paliative cu 
participarea unui expert internaţional; 

− am organizat masa rotundă cu genericul “Durerea severă – în continuare o problemă” 
în contextul eforturilor depuse pentru asigurarea dreptului pacienţilor la alinarea 
suferinţei şi controlul durerii moderate şi severe prin sporirea accesului la medicaţia 
opioidă; 

− am iniţiat elaborarea a 5 protocoale clinice în domeniul îngrijirilor paliative în parteneriat 
cu Programul de Bună Guvernare pe ţară Provocările Mileniului: durerea cronică, 
controlul semnelor neurologice, controlul semnelor gastrointestinale, controlul 
simptomelor respiratorii, îngrijirea pielii şi mucoaselor;   

− s-a organizat o vizită de consultanţă a unui expert internaţional pentru evaluarea 
sistemului de acordare a asistenţei persoanelor cu HIV/SIDA (PHS) în RM; 

− am semnat un nou contract cu Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a 
programelor în sănătate pentru a facilita implementarea activităţilor de profilaxie HIV în 
teren în rândurile grupurilor vulnerabile, pentru realizarea Grantului Fondului Global 
pentru combaterea HIV, TB şi malarie, runda  a 6-a (2008-2009); 
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− au fost fortificate capacităţile Uniunii organizaţiilor care activează pe domeniul  reducerii 
riscurilor, prin acordarea sprijinului pentru activitatea acesteia; 

− am oferit sprijin  pentru elaborarea standardelor/procedurilor operaţionale privind 
asistenţa integrată consumatorilor de droguri, inclusiv în cadrul programelor de 
reducere a riscurilor; 

− a fost extinsă terapia de substituţie cu metadonă (în sectorul civil şi în penitenciare). Am 
efectuat o evaluare a implementării terapiei de substituţie în RM cu participarea  unui 
expert internaţional; 

− s-a oferit sprijin Centrului Naţional de Management în Sănătate pentru elaborarea unei 
baze de date pentru evidenţa serviciilor oferite în cadrul proiectelor de reducere a 
riscurilor şi pentru elaborarea unui Registru pentru evidenţa serviciilor oferite în cadrul 
programelor de terapie de substituţie; 

− am coordonat activitatea Grupului tehnic de lucru Grupuri Vulnerabile ale Consiliului 
Naţional de Coordonare TB/HIV; 

− s-au elaborat şi definitivat ghidurile şi standardele privind asistenţa, tratamentul şi 
suportul acordat consumatorilor de droguri injectabile; 

− am continuat finanţarea  proiectelor bazate pe strategia de reducere a riscurilor pentru 
consumatorii de droguri injectabile, deţinuţi, pentru persoanele care prestează servicii 
sexuale contra plată, comunitatea LGBT, migranţi; 

− am organizat cursuri de instruire pentru sporirea capacităţilor prestatorilor de servicii 
oferite în cadrul proiectelor de reducere a riscurilor.   

 
Pe parcursul anului 2008 Programul Sănătate Publică a Fundaţiei Soros-Moldova (FSM) a 
continuat să activeze în calitate de facilitator al organizaţiilor neguvernamentale şi 
guvernamentale, coordonând activităţile de prevenire a răspândirii infecţiei HIV în rândurile 
grupurilor vulnerabile în baza strategiei de reducere a riscurilor, precum şi activităţi de 
îngrijire şi sprijin pentru persoanele cu HIV/SIDA, administrând granturi de la Fondul Global 
pentru Combaterea SIDA, TB şi Malarie, cooperând eficient cu Unitatea de Coordonare a 
Proiectului TB/SIDA Ministerului Sănătăţii.   
 
Director de program: Liliana GHERMAN, Email: lgherman@soros.md  
Coordonator de program: Angela CAPCELEA, Email: acapcelea@soros.md  
Coordonator de program: Vitalie SLOBOZIAN, Email: vslobozian@soros.md  
Specialist în finanţe şi procurări: Ala COJOCARI, Email: acojocari@soros.md  
Specialist în monitorizare, evaluare şi training: Veronica ANDRONACHI, Email: 
vandronachi@soros.md    
Asistent de program: Ana GONCEAR, Email agoncear@soros.md  
 
Cheltuieli pentru administrarea programului: 22 211 dolari SUA 
Total cheltuieli pentru realizarea Programului Sănătate Publică: 1 142 885 dolari SUA 
 
Abrevieri şi acronime: 
 
BSB  Bărbaţi ce întreţin relaţii sexuale cu bărbaţi 
FSM  Fundaţia Soros-Moldova 
GFATM  Fondul Global de Combatere a SIDA, TBC şi Malariei 
ITS  Infecţii cu transmitere pe cale sexuală 
LGBT  Comunitatea gay, lesbiene, bisexuali şi transgender 
LSC  Lucrătoare ale sexului comercial  
MDR  Multidrog rezistentă 
MS  Ministerul Sănătăţii 
OMS  Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
ONG  Organizaţie neguvernamentală 
PHS  Persoane cu HIV/SIDA 
PSP  Programul Sănătate Publică 
TBC  Tuberculoză  
UDI  Utilizatori de droguri injectabile 
UCIMP Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectului de 

restructurare a sistemului sănătăţii 
UNAIDS Programul Naţiunilor Unite pentru HIV şi SIDA 
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SUBPROGRAMUL 1: INIŢIATIVE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII MINTALE 
(În colaborare cu Iniţiative în Sănătatea Mintală a Institutului pentru o Societate Deschisă, 
Budapesta) 
 
Misiunea Programului Iniţiative în Sănătatea Mintală este de a identifica posibilităţile care ar 
asigura egalitatea deplină a cetăţenilor cu dizabilităţi mintale (probleme de sănătate mintală 
şi/sau dizabilităţi intelectuale) în comunitate, precum şi respectarea tuturor drepturilor 
acestora. Programul Iniţiative în Sănătatea Mintală promovează incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilităţi mintale prin susţinerea alternativelor comunitare şi promovarea 
politicilor relevante în domeniu.  
În cadrul acestui program au fost finanţate următoarele proiecte şi activităţi: 
 
Granturi 
 
Studierea experienţei Lituaniei în incluziunea şcolară  
Beneficiar: Organizaţia Obştească „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin” 
Director de proiect: Alexandra GRĂJDIAN 
Rezumat: Scopul proiectului este să contribuie la sporirea cunoştinţelor şi familiarizarea a 13 
persoane pe post de factori de decizie din raioanele Criuleni şi Dubăsari, precum şi din 
cadrul Ministerului Educaţiei şi Tineretului în domeniul creării, promovării şi asigurarea 
funcţionării  şcolilor şi grădiniţelor incluzive.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 15 591 dolari SUA 
 
Intervenţia timpurie pentru copilul cu dizabilităţi mintale şi fizice în Republica Moldova  
Beneficiar: Centrul de intervenţie timpurie „Voinicel”, Chişinău  
Director de proiect: Silvia BREABIN  
Rezumat: Proiectul prevede promovarea intervenţiei timpurii pentru copilul cu dizabilităţi 
mintale şi fizice în Republica Moldova prin oferirea serviciilor de intervenţie timpurie, activităţi 
care ar contribui la incluziunea şi integrarea copilului în colective de copii, schimbarea opiniei 
specialiştilor şi creşterea competenţelor acestora în domeniul intervenţiei timpurii.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 43 352 dolari SUA  
 
Participare la Seminarul organizat de Open Society Institute “Step up! Sharing 
successes and challenges in deinstitutionalization in Central and Eastern Europe”, or. 
Budapesta, Ungaria, în perioada 24-25 aprilie. 
Beneficiari: Lucia GAVRILIŢĂ, Liliana ROTARU, Liliana GHERMAN, Angela CAPCELEA 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 3392 dolari SUA  
 
Participarea la Congresul „Europe in Action. Education for all”, or. Viena, Austria, în 
perioada 10-12 aprilie  
Beneficiari: Alexandra GRĂJDIAN, David ANDERSON 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 3439 dolari SUA 
 
Participare la Seminarul „Viaţă independentă şi incliziunea: Înţelegerea şi 
implementarea Convenţiei Naţiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi”, or. Drammen, Norvegia, în perioada 12-13 septembrie 
Beneficiar: Luciana IABANGI 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 332 dolari SUA  
 
Participare la cursul de instruire „Evaluarea comprehensivă a beneficiarilor instituţiilor 
rezidenţiale”, or. Baia Mare, România, în perioada 24-29 februarie  
Beneficiari: Luiza ARTIOMENCO, Nicolae BEŞLIU, Viorica COJOCARU, Jana CHIHAI, 
Ecaterina GOLOVATÎI, Alexandra GRĂJDIAN, Tatiana JALBĂ, Valentina LEMEŞEV, 
Parascovia MUNTEANU, Galina PIROJANSCHI, Virginia RUSNAC, Tatiana VASIAN, Angela 
CAPCELEA 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 9225 dolari SUA 
 
Organizarea cursului de instruire „Sistemul de servicii sociale pentru persoanele cu 
dizabilităţi”, Chişinău, în perioada 20-22 noiembrie 
Beneficiar: Centrul de zi „Speranţa”, Chişinău 
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Director de proiect: Viorica Cojocaru 
Rezumat: Obiectivele generale ale cursului de instruire au fost conştientizarea importanţei 
serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi, locul acestora în sistemul de protecţie 
socială şi cunoaşterea elementelor-cheie care stau la baza prestării serviciilor sociale 
persoanelor cu dizabilităţi. Au beneficiat  25 de persoane: reprezentanţi ai Ministerului 
Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, ONG-urilor active în domeniul dizabilităţii şi a 
organizaţiilor beneficiarilor. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 1150 dolari SUA 
 
Proiecte operaţionale: 
Traducerea în limba română a studiului de fezabilitate „Evaluarea oportunităţilor în 
sănătatea mintală. Studiu de caz: Şcoala pentru băieţi cu dizabilităţi mintale din Orhei”, 
realizat de Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), octombrie 2007 
Executor: Irina BURLACU 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 370 dolari SUA 
 
Realizarea Studiului de evaluare medico-social-psihologică a  beneficiarilor casei-
internat pentru copii cu dizabilitati (Orhei) şi a familiilor acestora, în perioada 10 martie – 
10 iunie  
Rezumat: Studiul a fost realizat de o echipă multidisciplinară de evaluatori: medici-psihiatri, 
pedagogi, psihologi, asistenţi sociali.  
 
Obiectivele studiului:  
- evaluarea socială, medicală, psihologică a copiilor din casa-internat Orhei;  
- evaluarea socială şi psihologică a familiilor de unde provin copiii instituţionalizaţi în casa-

internat Orhei;  
- analiza nevoilor, elaborarea intervenţiilor şi planului de servicii care să sprijine copiii 

dezinstituţionalizaţi şi familiile acestora;  
- elaborarea recomandărilor pentru tipul de plasament alternativ cel mai potrivit pentru 

fiecare copil din casa-internat Orhei. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 27 370 dolari SUA 
 
Organizarea întrunirii de lucru a partenerilor proiectului Comunitate pentru toţi: 
Moldova, Chişinău, în perioada 10-13 iunie 
Rezumat: La întrunire au fost prezentate şi discutate rezultatele Studiului de evaluare medico-
social-psihologică a  beneficiarilor casei-internat pentru copii cu dizabilitati (Orhei) şi a 
familiilor acestora, planificate activităţile şi elaborat planul de activitate, distribuite 
responsabilităţile fiecărui partener al proiectului. 
Participanţi: reprezentanţi ai Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Fundaţiei 
Soros-Moldova, Open Society Mental Health Iniţiative, Keystone Human Services 
International, Asociaţiei Keystone Human Services International din Moldova, Hope and 
Hopes for Children. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 1290 dolari SUA 
 
Susţinerea activităţii grupului de lucru în domeniul dizabilităţi pe lângă Ministerul 
Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului 
Rezumat: Proiectul a susţinut activitatea a 4 experţi-consultanţi în domeniul dizabilităţii, 
reformei şi legislaţiei în domeniul social. Consultanţii au participat la elaborarea cadrului 
legislativ-normativ pentru dezvoltarea serviciilor de sprijin în cadrul comunităţii, care pe 
termen lung vor elimina nevoia de îngrijire in cadrul instituţiilor rezidenţiale. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 17 606 dolari SUA 
 
Realizarea studiului Identificarea necesităţilor pentru dezvoltarea unui sistem naţional 
de intervenţie  timpurie pentru copii cu dizabilităţi, în perioada 2 iunie – 29 august  
Executor: Centrul de Investigaţii şi Consultanţă „SocioPolis” 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 8050 dolari SUA 
 
Organizarea mesei rotunde de lansare a rezultatelor studiului „Identificarea 
necesităţilor pentru dezvoltarea unui sistem naţional de intervenţie  timpurie pentru 
copii cu dizabilităţi”, Chişinău, 15 decembrie  
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Rezumat: La eveniment au participat reprezentanţi ai prestatorilor de servicii copiilor cu 
dizabilităţi, organizaţiilor guvernamentale şi ne-guvernamentale, mediilor academice, etc. La 
masa rotundă au fost prezentate rezultatele studiului şi elaborată o rezoluţie cu privire la 
dezvoltarea unui sistem comprehensiv de intervenţie timpurie pentru copiii cu dizabilităţi, care 
a fost expediată către Ministerul Sănătăţii, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, 
Ministerului Educaţiei şi Tineretului.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 510 dolari SUA 
 
Alte cheltuieli/cheltuieli de program: 7923 dolari SUA 
Total cheltuieli pentru realizarea Subprogramului 1:  139 600 dolari SUA  
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SUBPROGRAMUL  2:  ÎNGRIJIRI PALIATIVE 
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisă, New York) 
 
Îngrijirea paliativă este una complexă, activă şi intensă, care promovează calitatea vieţii 
bolnavilor şi familiilor acestora. Când tratamentele curative nu mai sunt oportune sau eficace, 
îngrijirea paliativă devine esenţială şi indispensabilă.  
Scopul programului constă în promovarea serviciilor de îngrijire paliativă şi integrarea  acestei 
modalităţi  în sistemul naţional de sănătate.   
 
În cadrul  subprogramului au fost finanţate următoarele proiecte şi activităţi: 
 
Granturi 
 
Asigurarea accesului şi disponibilităţii la medicaţia opioidă 
Beneficiar: Asociaţia Farmaciştilor din Moldova 
Director de proiect: Ala CIOBANU 
Rezumat: Scopul proiectul: îmbunătăţirea disponibilităţii şi accesului la medicaţie pentru 
pacienţii cu durere severă, în special pacienţii cu cancer. Obiectivele proiectului sunt axate pe 
eliminarea restricţiilor normative şi legislative pentru producerea, distribuirea şi prescrierea 
medicaţiei opioide şi micşorarea fobiei în rândul pacienţilor şi profesioniştilor de a administra 
medicaţia opioidă la indicaţii medicale. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 29 508 dolari SUA 
 
Dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniul îngrijirilor paliative 
Beneficiar: Asociaţia obştească "Prosperare-Zubreşti" 
Director de proiect: Vasile SURUCEANU 
Sumar: Scopul proiectului este de a dezvolta deprinderi şi abilităţi practice unui grup de 30 de 
studenţi din cadrul Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie în domeniul îngrijirilor 
paliative în cadrul Hospice Zubreşti. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 7460 dolari SUA  
 
Participarea la cursul de instruire „Managementul calităţii serviciilor medicale”, or. 
Sankt-Petersburg, Rusia, în perioada 11-15 februarie  
Beneficiar: Iurie OSOIANU 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 1860 dolari SUA 
 
Participare la Conferinţa internaţională „Actualităţi în domeniul îngrijirilor paliative”, 
ediţia a 4-a, or. Minsk, Belarus, în perioada 9-10 octombrie  
Beneficiari: Valerian ISAC, Victoria MONUL 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 300 dolari SUA 
 
Organizarea vizitei de studiu la Hospice Casa Speranţei, or. Braşov, România, în 
perioada 6-8 octombrie 
Beneficiari: Mihai ROTARU, Stela GLADEI, Elena STEMPOVSCHI, Doina ROTARU, Angela 
CAPCELEA 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 1570 dolari SUA  
 
Participarea la cursul de instruire în îngrijiri paliative, or. Braşov, România, în perioada 8-
12 septembrie 2008 
Beneficiar: Ana PATRAŞCO 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 275 dolari SUA 
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Proiecte operaţionale 
 
Organizarea atelierului de lucru  „Dezvoltarea îngrijirilor paliative în Republica 
Moldova” în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, 11-12 iulie, Vadul lui Vodă 
În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele activităţii grupurilor de lucru create 
pentru a elabora actele normative pentru asigurarea dezvoltării serviciilor de îngrijiri paliative 
în Republica Moldova. Concomitent a fost pus în discuţie viitorul serviciilor paliative în RM şi 
stabilit planul de activitate pentru grupurile de lucru.   
La eveniment au participat reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, Companiei Naţionale de 
Asigurări în Medicină, Societăţii Naţionale Hospice şi Îngrijiri Paliative, Institutului de 
Oncologie, Asociaţiei Medico-Teritoriale Centru, mun. Chişinău, Centrului Naţional Ştiinţifico-
Practic de Medicină Preventivă/Centrul SIDA, Agenţiei Medicamentului, Comitetului de 
Control asupra Drogurilor, Universităţii de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 
Centrului de Management Sanitar, Societăţii pentru studiul şi managementului durerii, precum 
şi expertul internaţional, dr. Daniela Moşoiu.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 2391 dolari SUA 
 
Organizarea mesei rotunde cu participare internaţională „Durerea severă – o problemă 
neglijată în continuare”, Chişinău, 25 septembrie  
La eveniment au participat reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Colegiului Naţional de Medicină, Societăţii 
Naţionale Hospice Îngrijiri Paliative, prestatorii de servicii paliative, expertul internaţional – 
Daniela Moşoiu, preşedintele Asociaţiei de Îngrijiri Paliative din România. Participanţii la 
eveniment au elaborat o rezoluţie către Ministerul Sănătăţii cu solicitarea de a spori eforturile 
pentru asigurarea dreptului pacienţilor la alinarea suferinţei şi controlul durerii moderate şi 
severe prin sporirea accesului la medicaţia opioidă. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 156 dolari SUA 
 
Elaborarea proiectului Programului Naţional de combatere a maladiilor oncologice 
pentru anii 2009 – 2013 
Rezumat: Doi consultanţi naţionali au elaborat proiectul Programului Naţional, în conformitate 
cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, privind elaborarea şi implementarea 
programelor în cancer, în colaborare cu specialistul principal în oncologie, direcţiile 
Ministerului Sănătăţii, profesionişti şi reprezentanţi ai societăţii civile. 
Executori: Stela BIVOL, Ştefan SAVIN 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 2587 dolari SUA 
 
Elaborarea Planului strategic pentru crearea şi dezvoltarea serviciilor existente de 
îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV/SIDA, inclusiv comunitare 
Beneficiar: Elena VVEDENSKAIA 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 7505 dolari SUA 
 
Alte cheltuieli de program: 5970 dolari SUA  
Total cheltuieli pentru realizarea Subprogramului 2: 59 582 dolari SUA  
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SUBPROGRAMUL 3: DREPT ŞI SĂNĂTATE 
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisă, New York) 
 
Programul Drept şi Sănătate are cu scop aprofundarea  cunoştinţelor şi sporirea capacităţilor 
specialiştilor în sănătate publică, în domeniul dreptului şi de a le altoi abilităţi, de a pleda 
pentru drepturile omului. Totodată,  Programul Drept şi Sănătate, prin componentele 
realizate, tinde să fortifice colaborarea dintre cei care fac advocacy/pleadorie din domeniul 
sănătăţii cu  cei din domeniul dreptului.  
 
În cadrul acestui subprogram au fost finanţate următoarele proiecte şi activităţi: 
 
Granturi 
 
Asigurarea accesului şi disponibilităţii la medicaţia opioidă 
Beneficiar: Asociaţia farmaciştilor din Moldova 
Director de proiect: Ala CIOBANU 
Rezumat: Scopul proiectul este îmbunătăţirea disponibilităţii şi accesului la medicaţie pentru 
pacienţii cu durere severă, în special pacienţii cu cancer. Obiectivele proiectului sunt axate pe 
eliminarea restricţiilor normative şi legislative pentru producerea, distribuirea şi prescrierea 
medicaţiei opioide şi micşorarea fobiei în rândul pacienţilor şi profesioniştilor de a administra 
medicaţia opioidă la indicaţii medicale. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 2957 dolari SUA 
 
Apărarea drepturilor persoanelor cu HIV/SIDA în Republica Moldova 
Beneficiar: Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova 
Director de proiect: Vanu JEREGHI 
Rezumat: Obiectivele proiectului sunt: monitorizarea cazurilor de abuz şi violări ale drepturilor 
omului  în cazul persoanelor cu statut HIV pozitiv; înregistrarea, preluarea şi apărarea 
cazurilor de abuz şi violări ale drepturilor omului în cazul  persoanelor cu statut HIV pozitiv; 
evaluarea situaţiei privind respectarea drepturilor omului persoanelor cu statut HIV pozitiv; 
sporirea cunoştinţelor unui număr de 20 de persoane, reprezentanţi ai  sectorului 
neguvernamental în domeniul drepturilor omului. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 67 000 dolari SUA, inclusiv 25 000 dolari SUA - 
contribuţia Programului Drepturile Omului şi Buna Guvernare, Institutul pentru o Societate 
Deschisă, Budapesta   
 
Proiecte operaţionale 
 
Grupul de lucru în domeniul “dizabilităţi”, care a activat pe lângă Ministerul Protecţiei 
Sociale, Familiei şi Copilului 
Rezumat: Proiectul a susţinut activitatea unui expert consultant pe probleme legislative în 
domeniul social. Consultantul a participat la elaborarea cadrului legislativ-normativ pentru 
dezvoltarea serviciilor alternative pentru persoane cu dizabilităţi.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 3726 dolari SUA 
 
Alte cheltuieli de program: 8000 dolari SUA  
Total cheltuieli pentru realizarea Subprogramului 3: 89 683 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 4: ACCES LA MEDICAMENTE ESENŢIALE 
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisă, New York) 
 
Scopul  subprogramului Acces la Medicamente Esenţiale (AME) este de a promova accesul 
sporit la medicamente esenţiale în Republica Moldova, în special accesul reprezentanţilor 
grupurilor marginalizate. AME îşi propune să realizeze scopul major prin dezvoltarea 
capacităţilor societăţii civile în domeniul advocacy şi liderism la nivel naţional. AME focusează 
eforturile sale pe acces şi disponibilitate, responsabilitate şi transparenţă. Programul 
promovează angajamentul societăţii civile în aceste activităţi.  
 
În cadrul acestui subprogram au fost finanţate următoarele proiecte şi activităţi: 
 
Granturi 
 
Evaluarea sistemului de aprovizionare cu medicamente şi accesului la medicamente 
necesare pentru tratamentul de substituţie 
Beneficiar: Asociaţia Obştească „CARLUX” 
Director de proiect: Rita SEICAŞ 
Sumar: S-a efectuat analiza situaţiei existente în aprovizionarea  cu medicamente pentru 
asigurarea tratamentului de substituţie, au fost  identificate aspectele forte şi slabe. Au fost 
elaborate recomandări.  Rezultatele evaluării au fost  prezentate în cadrul unui atelier de 
lucru, Ministerului Sănătăţii, specialiştilor responsabili pe domeniu şi societăţii  civile. În cadrul 
atelierului a fost elaborat un plan  de implementare a proiectului.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 5010 dolari SUA 
 
Participarea la seminarul "Community involvement for improved procurement, supply 
and pricing of Antiretroviral and Opioid Substitution Medicines", or. Kiev, Ukraina, în 
perioada 5-7 martie  
Beneficiari: Igor CHILCEVSCHI, Ludmila UNTURA, Laurenţiu IONESII, Ala COJOCARI 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 500 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea Subprogramului 4: 5510 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 5: SĂNĂTATE ŞI MEDIA  
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisă, New York) 
 
Subprogramul Sănătate şi Media are scopul de a sensibiliza  opinia publică în problemele de 
sănătate prin facilitarea interacţiunii dintre sistemul sănătăţii publice, ONG-urile active în 
sănătate şi mass-media. Obiectivul general mai include şi altoirea abilităţilor ONG-urilor active 
în domeniul sănătăţii în  utilizarea   media şi în  comunicarea eficientă cu publicul. 
 
Granturi 
 
Asigurarea activităţilor de advocacy media pentru tinerii cu dizabilităţi  
Beneficiar: Organizaţia Obştească „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin” 
Director de proiect: Alexandra GRĂJDIAN 
Rezumat: Echipamentul procurat (camere video şi foto) va facilita realizarea activităţilor de 
advocacy ale organizaţiei.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 2787 dolari SUA 
 
Sporirea conştientizării pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi respectarea drepturilor 
Beneficiar: Instituţia privată Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate 
Director de proiect: Irina ZATUŞEVSCHI  
Rezumat: Scopul proiectului este conştientizarea problemelor de sănătate de către opinia 
publică; drepturile grupurilor marginalizate şi care nu beneficiază de  servicii  prin intermediul 
dezbaterilor publice, mese rotunde şi implicarea ONG-urilor care activează în domeniul 
sănătăţii. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 35 000 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea Subprogramului 5: 37 787 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 6: REDUCEREA RISCURILOR 
(În colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisă, New York şi terţa parte) 
   
Scopul Programului  Reducerea Riscurilor este de a reduce efectele negative de ordin 
medical, social şi economic, care apar în rezultatul utilizării drogurilor injectabile şi practicării 
sexului neprotejat, inclusiv prevenirea răspândirii infecţiei HIV în rândurile grupurilor 
vulnerabile (consumatori de droguri injectabile (CDI), persoanele care prestează servicii 
sexuale contra plată (LSC), bărbaţii care întreţin relaţii sexuale cu alţi bărbaţi (BSB), deţinuţii, 
şoferii de cursă lungă (ŞCL), migranţii etc.).  
 
În calitatea sa de instituţie-partener al Ministerului Sănătăţii în implementarea Programului 
TB/SIDA, Fundaţia Soros-Moldova şi-a asumat rolul de facilitator pentru ONG-uri în 
implementarea proiectelor de prevenire a infecţiei HIV/SIDA şi ITS (infecţiilor care se transmit 
pe cale  sexuală), îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV/SIDA, asistenţă socială 
persoanelor TB multidrogrezistentă. Activităţile programului sunt susţinute financiar şi de 
Fondul Global de Combatere a SIDA, TBC şi Malariei.   
În rezultatul competiţiei lansate în anul 2008 de Unitatea de Coordonare şi Implementare a 
Programului TB/HIV (UCIMP), Fundaţia Soros-Moldova a semnat cu UCIMP două contracte 
pentru implementarea proiectelor  „Activităţi comunitare în teren pentru grupurile vulnerabile” 
şi „Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV/SIDA”.  În baza acestora FSM continuă să 
gestioneze resurse financiare de la Fondul Global de Combatere a SIDA, TBC şi Malariei 
pentru perioada 2008-2009. 
Programul a continuat să susţină proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor pentru 
organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, participarea la conferinţe, seminare şi 
ateliere de lucru a personalului implicat în proiecte precum urmează: 
  
Granturi 
  
Profilaxia HIV/SIDA printre CDI din Orhei şi Rezina 
Beneficiar: Centrul de Educaţie şi Reabilitare a Tineretului  „Adolescentul” 
Director de proiect: Svetlana ROMANOVA 
Rezumat: Organizaţia desfăşoară activităţile în parteneriat cu ONG „Viitorul Nostru”, Rezina şi 
Şoldăneşti. Serviciile oferite în cadrul proiectului au drept scop reducerea incidenţei HIV/SIDA 
printre CDI din Orhei, Rezina şi Şoldăneşti (316 CDI la sfârşitul anului 2008 în raionul  Orhei 
şi 204 CDI  la sfârşitul anului 2008 în raionul  Rezina). În cadrul proiectului se efectuiază  
schimbul de seringi, se distribuie  prezervative, dezinfectanţi, se distribuie materiale 
informaţionale şi se promovează comportamente cu risc redus şi servicii de educaţie pentru 
sănătate. În cadrul proiectului se efectuează consultaţii şi consiliere specializată, reintegrare 
psihologică şi socială a persoanelor din grupurile ţintă. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 17 130 dolari SUA 
 
Prevenirea HIV/SIDA şi ITS în rândurile LSC din Orhei 
Beneficiar: Centrul de Educaţie şi Reabilitare a Tineretului  „Adolescentul” 
Director de proiect: Svetlana ROMANOVA 
Rezumat: Proiectul prevede reducerea cazurilor de infectare cu HIV şi ITS în mediul 
persoanelor care prestează servicii sexuale contra plată (161 beneficiare dintre care 10 CDI), 
precum şi activităţi de reintegrare socială. Serviciile proiectului includ consultanţă şi 
consiliere, informare, distribuire de prezervative, schimb de seringi. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 4500 dolari SUA 
 
Prevenirea HIV/SIDA printre consumatorii de droguri injectabile din mun. Chişinău şi 
Căuşeni 
Beneficiar: Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, Centrul SIDA 
Director de proiect: Ecaterina IOVU 
Rezumat: Organizaţia desfăşoară activităţile în parteneriat cu ONG „Cu gândul la viitor”, 
Căuşeni. Scopul proiectului este de a reduce incidenţa HIV şi ITS printre cei 1697 
consumatori de droguri injectabile din mun. Chişinău şi 73 CDI din Căuşeni, oferind servicii 
specializate (schimb de seringi, distribuire de prezervative şi dezinfectante), şedinţe de 
consiliere, distribuirea materialelor informaţionale. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 22 920 dolari SUA 
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Prevenirea HIV/SIDA şi ITS în rândurile LSC din mun. Bălţi în baza strategiei reducerea 
riscurilor 
Beneficiar: ONG „Tinerii pentru dreptul la viaţă”, filiala Bălţi 
Director de proiect: Ina BIRIUCOVA 
Rezumat: Organizaţia desfăşoară activităţile în parteneriat cu ONG „Vis Vitalis” din Ungheni. 
Proiectul prevede reducerea cazurilor de infectare cu HIV şi ITS în mediul persoanelor care 
prestează servicii sexuale contra plată (213 beneficiare dintre care 27 CDI în mun. Bălţi şi, 
respectiv, 54 FSC dintre care 12 CDI în Ungheni), precum şi activităţi de reintegrare socială. 
Serviciile proiectului includ consultanţă şi consiliere, informare, distribuire de prezervative, 
schimb de seringi. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 20 840 dolari SUA 
 
Prevenirea infectării cu HIV/SIDA în rândurile consumatorilor de droguri injectabile în 
cadrul Programului Reducerea Riscurilor 
Beneficiar: Asociaţia de reabilitare socială a bolnavilor de SIDA şi de narcomanie 
Director de proiect: Nina TUDOREANU 
Rezumat: Proiectul prevede reducerea răspândirii infecţiei HIV/SIDA şi ITS în rândul a 843 
CDI din mun. Chişinău, sectoarele Râşcani, Botanica, Centru, Buiucani, Ciocana, Durlesti, 
Vatra, Ghidighici şi Ciorescu prin efectuarea schimbului de seringi, prin distribuirea de 
prezervative şi antiseptice, prin organizarea şedinţelor de consiliere şi distribuire a 
materialelor informaţionale. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 15 750 dolari SUA 
 
Prevenirea HIV/SIDA şi ITS în rândurile LSC şi CDI din mun. Chişinău 
Beneficiar: ONG „Reforme medicale”, Chişinău 
Director de proiect: Alexei LEORDA 
Rezumat: Serviciile oferite au drept scop reducerea cazurilor de infectare cu HIV şi ITS în 
mediul persoanelor care prestează servicii sexuale contra plată (496 beneficiare, inclusiv 58 
CDI). Serviciile proiectului includ schimb de seringi, distribuire de prezervative, dezinfectante 
şi materiale informaţionale cu promovarea comportamentului cu risc redus şi educaţie pentru 
sănătate. În cadrul proiectului se oferă consultanţă şi consiliere specializate, în scopul 
reintegrării psihologice şi sociale a grupului ţintă. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 23 235 dolari SUA 
 
Combaterea HIV/SIDA în penitenciare. Continuarea activităţilor în baza strategiei 
Reducerea Riscurilor. Extinderea proiectului în penitenciarul nr. 3, Leova  
Beneficiar: ONG „Proiecte inovatoare în penitenciare” 
Director de proiect: Larisa PINTILEI 
Rezumat: Proiectul prevede acordarea de  servicii de prevenire HIV/SIDA şi ITS  deţinuţilor 
din  sistemul penitenciar. Serviciile proiectului includ şi  schimbul de seringi în 7 penitenciare, 
distribuirea de prezervative, antiseptice şi materiale informative în toate penitenciarele 
republicii.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 22 500 dolari SUA   
 
Prevenirea HIV/SIDA şi ITS în rândurile CDI din municipiul Bălţi, or. Ungheni şi Făleşti 
Beneficiar: ONG „Tinerii pentru dreptul la viaţă”, filiala Bălţi 
Director de proiect: Ina BIRIUCOVA 
Rezumat: Organizaţia desfăşoară activităţile în parteneriat cu ONG „Vis Vitalis”,  Ungheni, şi 
ONG „Împreună să salvăm viitorul”, Făleşti,  extinzându-se  în oraşele  Bălţi, Ungheni, Făleşti 
şi Glodeni. Obiectivul principal al proiectului este reducerea incidenţei HIV/SIDA şi prevalenţei 
ITS în rândurile consumatorilor de droguri injectabile din mun. Bălţi (circa 3573 de CDI), 
Ungheni – 538 de CDI, Făleşti şi Glodeni – 500 de CDI, prin propagarea şi consolidarea 
activităţilor de reducere a riscurilor (schimb de seringi, distribuirea prezervativelor, 
antisepticelor şi materialelor informaţionale, prin activităţi de informare, consultanţă 
specializată şi consiliere psihologică). 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 44 437 dolari SUA 
 
Facilitarea reducerii riscurilor în rândurile CDI în regiunea de nord a RM în  2008-2009 
Beneficiar: ONG „Tinerele femei – Cernoleuca”  
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Director de proiect: Tatiana COJOCARU 
Rezumat: Organizaţia desfăşoară activităţile în parteneriat cu ONG „Alcoolism şi 
narcomanie”, Soroca, incluzând şi alte localităţi: Donduşeni, Târnova, Otaci, Ocniţa, Edineţ, 
Râşcani, Soroca, Drochia şi Floreşti. Proiectul prevede reducerea riscurilor care apar în urma 
consumului drogurilor injectabile în rândurile a CDI (145 CDI din Donduşeni, Târnova, Otaci, 
Ocniţa, Edineţ, Râşcani şi 707 CDI din  Soroca, Drochia şi Floreşti) şi efectuarea schimbului 
de seringi, distribuirea de prezervative, antiseptice şi materiale informaţionale, profilaxia ITS, 
inclusiv HIV/SIDA, promovarea comportamentului inofensiv şi consiliere psihologică. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 17 820 dolari SUA     
 
“Iubesc diferit, iubesc protejat” III 
Beneficiar: Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M” 
Director de proiect: Olesea BUCŞANU 
Rezumat: Proiectul prevede prevenirea răspândirii infecţiei HIV/SIDA şi a altor ITS în cadrul 
comunităţii LGBT din Republica Moldova, inclusiv printre bărbaţii care întreţin relaţii sexuale 
cu alţi bărbaţi. În cadrul proiectului sunt distribuite prezervative, lubrifianţi, mănuşi sterile, 
materiale informaţionale. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 12 000 dolari SUA   
 
Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative pentru persoanele cu HIV cu suportul 
echipelor multifuncţionale în  mun. Bălţi 
Beneficiar: ONG „Respiraţia a doua pentru oameni în etate şi inactivi” 
Director de proiect: Irina BAICALOVA 
Rezumat: Proiectul prevede acordarea serviciilor de îngrijiri paliative şi sprijin social pentru 
persoane cu HIV/SIDA, îngrijire nemedicală la domiciliu, precum şi acordarea asistenţei 
pentru persoanele dependente (prieteni, rude ale persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA), 
inclusiv activităţi de prevenire a răspândirii infecţiei HIV, creşterea aderenţei la terapia ARV. 
În cadrul proiectului beneficiază de asistenţă circa 385 de persoane infectate cu HIV.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 21 798 dolari SUA 
 
Suport psiho-social acordat PHS 
Beneficiar: Asociaţia Obştească „Credinţa” 
Director de proiect: Ludmila UNTURA 
Rezumat: Organizaţia desfăşoară activităţile în parteneriat cu ONG „Societate, Om, Sănătate, 
Viitor”, Chişinău. Proiectul prevede acordarea serviciilor de îngrijire nemedicală la domiciliu şi 
sprijin  social pentru persoane cu HIV/SIDA, precum şi acordarea asistenţei pentru 
persoanele afectate (prieteni, rude ale persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA), inclusiv 
activităţi de prevenire a răspândirii infecţiei HIV, sporirea aderenţei la terapia ARV. În cadrul 
proiectului beneficiază de asistenţă circa 645 de persoane infectate cu HIV.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 22 990 dolari SUA 
 
Acordarea suportului psiho-social PHS  
Beneficiar: ONG „Generaţia viitorului” 
Director de proiect: Alina TACMELOVA 
Rezumat: Proiectul prevede acordarea asistenţei psihologice persoanelor infectate cu HIV şi 
rudelor acestora, lupta împotriva stigmatizării şi marginalizării sociale a PHS. În cadrul 
proiectului beneficiază de asistenţă circa 87 de persoane infectate cu HIV. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 8 300 dolari SUA 
 
Consilierea socială, ca proces esenţial al sprijinului psihosocial acordat PHS 
Beneficiar: ONG „BIAZ GUL”, Comrat 
Director de proiect: Alexandru ZAVRICICO 
Rezumat: Proiectul prevede acordarea asistenţei psihologice persoanelor infectate cu HIV şi 
rudelor acestora, lupta împotriva stigmatizării şi marginalizării sociale a PHS. În cadrul 
proiectului beneficiază de asistenţă circa 44 persoane infectate cu HIV. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 7 820 dolari SUA 
 
Profilaxia HIV/SIDA printre CDI în Tiraspol 
Beneficiar: ONG „Generaţia viitorului” 
Director de proiect: Valeriu STEPANOV 
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Rezumat: Organizaţia îşi desfăşoară activităţile în parteneriat cu ONG „NOUIN”, Tiraspol. 
Proiectul prevede reducerea răspândirii infecţiei HIV/SIDA, ITS în rândul CDI (324 şi 
respectiv, 405 persoane) din Tiraspol şi Slobozia prin promovarea activităţilor de reducere a 
riscurilor (efectuarea schimbului de seringi, distribuirea de prezervative şi antiseptice, 
organizarea şedinţelor de consiliere, distribuirea materialelor informaţionale). 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 14 143 dolari SUA 
 
Terapia de substituţie în rândul consumatorilor de droguri 
Beneficiar: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
Director de proiect: Mihai OPREA 
Rezumat: Proiectul asigură terapia de substituţie cu metadonă pentru utilizatorii de droguri 
opiacee din mun. Chişinău şi are drept scop reducerea consecinţelor negative de ordin 
medical şi social pentru utilizatorii de droguri injectabile. La finele anului 2008 numărul de 
beneficiari a constituit 313 persoane, din care 160  permanenţi. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 20 000 dolari SUA 
 
Tratamentul de substituţie în instituţiile penitenciare ale Departamentului Instituţii 
Penitenciare 
Beneficiar: Departamentul Instituţii Penitenciare al MJ al RM 
Director de proiect: Victor VOVC 
Rezumat: Proiectul asigură terapia de substituţie cu metadonă pentru utilizatorii de droguri 
opiacee din penitenciarele din Brăneşti, Cricova, Soroca şi Rusca. Numărul cumulativ de 
beneficiari, la finele anului 2008, a fost de 142 persoane, din care 32 beneficiari permanenţi.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 13 320 dolari SUA 
 
Tratamentul de substituţie cu metadonă din Bălţi 
Beneficiar: Spitalul Clinic Municipal din Bălţi 
Director de proiect: Eduard NENESCU 
Rezumat: Proiectul are drept scop reducerea consecinţelor negative de ordin medical şi 
social pentru utilizatorii de droguri injectabile din Bălţi prin oferirea terapiei de substituţie cu 
metadonă. Numărul cumulativ de beneficiari, la finele anului 2008, a fost de 32 persoane, din 
care 17 beneficiari permanenţi.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 5 680 dolari SUA 
 
Prevenirea HIV/SIDA în rândurile migranţilor 
Beneficiar: ONG „Societate, Om, Sănătate, Viitor” 
Director de proiect: Silvia STRATULAT 
Rezumat: Proiectul prevede activităţi de informare, măsuri de profilaxie HIV/SIDA şi ITS 
printre persoanele care migrează în ţările de vest la punctul de trecere din vama Leuşeni şi 
Sculeni, precum şi printre persoanele care migrează în ţările CSI prin Gara feroviară şi prin 
Aeroportul Internaţional  Chişinău. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 14 600 dolari SUA 
 
Profilaxia HIV/SIDA/ITS în rândurile şoferilor de curse lungi în mun. Chişinău şi Bălţi 
Beneficiar: ONG „Reforme medicale”, Chişinău 
Director de proiect: Alexei LEORDA 
Rezumat: Organizaţia desfăşoară activităţile în parteneriat cu ONG „Tinerii pentru dreptul la 
viaţă”, filiala Bălţi. Serviciile oferite au drept scop reducerea cazurilor de infectare cu HIV şi 
ITS în mediul şoferilor de curse lungi din mun. Chişinău şi Bălţi (3065 şi, respectiv, 181 pentru 
Bălţi). Serviciile proiectului includ distribuirea prezervativelor, materialelor informaţionale cu 
promovarea comportamentului cu risc redus şi educaţie pentru sănătate. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 18 000 dolari SUA 
 
Dezvoltarea grupurilor de suport reciproc pentru CDI în regiuni 
Beneficiar: ONG „Viaţa Nouă”, Chişinău 
Director de proiect: Ruslan POVERGA 
Rezumat: Scopul proiectului este de a crea grupuri de suport reciproc pentru CDI şi grupuri 
de iniţiativă în regiunile Făleşti, Cahul, Ungheni şi Soroca pentru a reabilita şi reintegra în 
societate consumatorii de droguri injectabile. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 7992 dolari SUA  
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Dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii grupurilor de suport reciproc pentru CDI şi PHS 
din Moldova 
Beneficiar: ONG „Viaţa nouă”, Chişinău 
Director de proiect:  Ruslan POVERGA 
Rezumat: Scopul proiectului este de a îmbunătăţi calitatea grupurilor de suport reciproc 
pentru CDI din regiunile Făleşti, Cahul, Ungheni şi Soroca pentru a reabilita şi reintegra în 
societate consumatorii de droguri injectabile.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 6600 dolari SUA 
 
Implementarea sistemului informaţional al identificatorului unic anonim 
Beneficiar: Centrul Naţional de Management în Sănătate 
Director de proiect: Otilia SCUTELNICIUC 
Rezumat: Scopul proiectului este de a elabora sistemul informaţional al identificatorului unic 
anonim; presupune conectarea la o reţea a organizaţiilor guvernamentale şi 
neguvernamentale, care au activităţi cu persoane din grupuri vulnerabile. În cadrul acestui 
sistem, fiecare persoană are identificatorul unic anonim bazat pe o formulă standard, aplicată 
în întreaga ţară. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 6000 dolari SUA 
 
Registrul pacienţilor în tratamentul de substituţie cu metadonă 
Beneficiar: Centrul Naţional de Management în Sănătate 
Director de proiect: Otilia SCUTELNICIUC 
Rezumat: Scopul proiectului este de a elabora o bază de date nominală a clienţilor în 
tratamentul de substituţie cu metadonă. Totodată, proiectul presupune conectarea la o reţea 
a organizaţiilor care implementează terapia de substituţie cu metadonă. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 6000 dolari SUA 
 
Acordarea asistenţei sociale pacienţilor cu TB multidrogrezistentă aflaţi în tratament 
“DOTS plus” 
Beneficiar: ONG „CARLUX” 
Director de proiect: Lilian SEVERIN 
Rezumat: Proiectul oferă asistenţă socială pacienţilor cu tuberculoză multidrogrezistentă aflaţi 
în tratament DOTS plus. Scopul proiectului este de a schimba atitudinea şi a îmbunătăţi 
complianţa la tratament a pacienţilor cu TB MDR atât a celor din sectorul civil, cât şi din 
penitenciare, aflaţi în tratament DOTS plus prin oferirea de sprijin  social pentru perioada de 
tratament ambulator. 
Finanţat din bugetul anului 2006 
 
Advocacy sprijin pentru prevenirea infecţiei HIV în rândul consumatorilor de droguri 
(terapia de substituţie cu metadonă) în Transnistria 
Beneficiar: ONG „CARLUX” 
Director de proiect: Lilian SEVERIN 
Rezumat: Obiectivul proiectului este de a obţine angajamentul politic pentru implementarea 
programului de terapie de substituţie cu metadonă, până la sfârşitul anului 2009 în rândul 
consumatorilor de droguri injectabile din penitenciarele din Transnistria prin activităţi de 
advocacy. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 15 000 dolari SUA 
 
Elaborarea ghidurilor privind asistenţa, tratamentul şi sprijinul acordat consumatorilor 
de droguri în RM 
Beneficiar: Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate 
Director de proiect: Ştefan SAVIN 
Rezumat: Proiectul prevede elaborarea ghidurilor de asistenţă, tratament şi suport, acordate 
consumatorilor de droguri în RM în conformitate cu practicile existente. 
Finanţat din bugetul anului 2007 
 
Asigurarea sprijinului  social şi creşterea complianţei PHS la tratamentul ARV 
Beneficiar: Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate 
Director de proiect: Ecaterina DAMIAN 
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Rezumat: Proiectul prevede rambursarea cheltuielilor de drum pentru PHS care s-au deplasat 
la instituţia republicană (DDVR) pentru monitorizarea, recepţionarea terapiei ARV şi oferirea 
consilierii în baza principiului de la egal la egal.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 34 649 dolari SUA 
 
Organizarea vizitei de studiu în Cehia 
Beneficiar: Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate 
Director de proiect: Ştefan SAVIN 
Rezumat: Scopul vizitei a fost de a familiariza reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, IMSP 
Dispensarul Narcologic şi organizaţiilor neguvernamentale cu strategiile şi intervenţiile 
existente pentru CDI în Cehia. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 18 095 dolari SUA 
 
Apărarea drepturilor persoanelor cu HIV/SIDA în Republica Moldova 
Beneficiar: Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova 
Director de proiect: Vanu JEREGHI 
Rezumat: Obiectivele proiectului sunt: monitorizarea cazurilor de abuz şi violări ale drepturilor 
omului în cazul  persoanelor cu statut HIV pozitiv; înregistrarea, preluarea şi apărarea 
cazurilor de abuz şi violări ale drepturilor omului în cazul  persoanelor  cu statut HIV pozitiv; 
evaluarea situaţiei privind respectarea drepturilor omului în cazul persoanelor cu statut HIV 
pozitiv; sporirea cunoştinţelor a unui număr de 20 de reprezentanţi din sectorul 
neguvernamental în domeniul drepturilor omului. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 5000 dolari SUA           
 
Organizarea seminarului “Terapia de substituţie şi programele de reducere a riscurilor 
în penitenciare. Realizări şi perspective”, în perioada 18 -19 septembrie 2009. 
Beneficiar: ONG „Proiecte inovatoare în penitenciare” 
Director de proiect: Larisa PINTILEI 
Rezumat: La seminar au fost discutate aspectele terapiei de substituţie în sistemul 
penitenciar, aspectele practice ale tratamentului de substituţie în Dispensarul Republican de 
Narcologie, realizarea proiectului de reducere a riscurilor în penitenciarele RM. La seminar au 
participat şefii serviciilor (medicale, educative, de securitate şi regim) din penitenciare, 
persoanele responsabile de implementarea activităţilor de reducere a riscurilor şi 
tratamentului de substituţie cu metadonă din penitenciare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 6444 dolari SUA 
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Proiecte operaţionale 
 
Atelier de lucru cu directorii organizaţiilor care implementează activităţi bazate pe 
strategia de reducere a riscurilor din Programul reducerea riscurilor, desfăşurat în 
perioada 22 februarie, Chişinău, FSM. 
 
Curs de instruire „Bazele monitorizării şi evaluării programelor profilaxiei HIV/SIDA 
printre grupurile vulnerabile”, desfăşurat în perioada 5-7 martie, Chişinău, Institutul Muncii. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 5728 dolari SUA 
 
Curs de instruire “Lucrul în echipă a specialiştilor încadraţi în oferirea terapiei de 
substituţie pacienţilor cu dependenţă opioidă”, desfăşurat în perioada 20-21 iunie. Cursul 
a fost realizat cu concursul a doi experţii din Lituania: Emilis Subata şi Auşra Malinauscaite.    
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 5126 dolari SUA 
 
Curs de instruire “Noţiuni elementare pentru lucrătorii în teren din cadrul Programelor 
de reducere a riscurilor din RM”, desfăşurat în perioada 22-24 septembrie, Chişinău, 
Institutul Muncii. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 2781 dolari SUA 
 
Curs de instruire “Noţiuni elementare pentru lucrătorii în teren din cadrul Programelor 
de reducere a riscurilor pentru persoanele care prestează servicii sexuale contra plată” 
desfăşurat în perioada 8-10 decembrie, Chişinău, Institutul Muncii.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 2811 dolari SUA 
 
Curs de instruire “Îngrijirea paliativă pentru persoanele infectate cu HIV/SIDA”, 
desfăşurat în perioada 12-14 decembrie, Chişinău, Institutul Muncii. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 2751 dolari SUA 
 
Alte conferinţe/ cursuri de instruire 
 
Participarea la training “Acordarea asistenţei PHS conform practicilor şi evidenţelor 
europene”, organizat de European HIV Nursing Network şi the HIV Training and 
Resource Initiative, în perioada 9-11 aprilie, Varşovia, Polonia.  
Beneficiar: Larisa DAMASCHINA  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 816 dolari SUA 
 
Participarea în cadrul vizitei de studiu “Asistenţa oferită consumatorilor de droguri în 
Republica Cehă”, în perioada 4-10 mai 
Beneficiari: Liliana GHERMAN, Vitalie SLOBOZIAN  
 
Participare la training “Noi politici în domeniul adicţiei la droguri”, organizat de Stefan 
Batory Foundation, Regional Alcoohol and Drug Program, în perioada 7-9 iunie, 2008, 
Varşovia, Polonia.  
Beneficiari: Iulia BUZENCO, Elena PAHOMOVA  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 1531 dolari SUA 
    
Participarea la Conferinţa Internaţională în domeniul HIV/SIDA, Kampala, Uganda, în 
perioada 3-7 iunie, 2008. 
Beneficiar: Vitalie SLOBOZIAN 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 75 dolari SUA 
 
Participare la trainingul “Controlul şi supravegherea infecţiilor care se transmit prin 
contact sexual”, organizat în perioada 29 iunie-3 iulie 2008, Cavtat, Dubrovnik, Croaţia.  
Beneficiar: Veronica ANDRONACHI 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 4000 dolari SUA 
 
Participare la Seminarul Internaţional Summer School, organizat de Stefan Batory 
Foundation, Regional Alcohol and Drug Program, în perioada 28 septembrie - 2 
octombrie, Varşovia, Polonia. 

55 



Beneficiari: Liubovi ANDREEVA, Svetlana ROMANOVA, Lilia TODERAŞCU. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 2367 dolari SUA 
 
Participare la Global Fund Sub-regional Meeting for the Grant Recipient Countries in 
the Balkans, desfăşurat în perioada 15-17 decembrie 2008 Przno, Montenegro. 
Beneficiar: Ala COJOCARI 
 
Alte activităţi 
 
Evaluarea programelor terapie de substituţie cu metadonă existente în Republica Moldova de 
către expertul internaţional, Emilis Subata, director al Centrului pentru Tulburări de Adicţie, 
(Center for Addictive Disordres), Vilnius, Lituania. 
Beneficiar: Emilis SUBATA 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 4800 dolari SUA 
 
În cadrul Subprogramului Reducerea Riscurilor au fost procurate bunuri/consumabile (seringi, 
prezervative, şerveţele îmbibate cu alcool, metadonă, dozatoare pentru metadonă etc.) în 
sumă de 117 513 dolari SUA (finanţare din partea unei terţe persoane). 
Cheltuieli pentru editarea materialelor informaţionale 30 088 dolari SUA 
Cheltuieli pentru monitorizarea şi evaluarea activităţilor implementate  16 443 dolari SUA 
Alte cheltuieli de program: 72 697 dolari SUA 
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului:  723 089 dolari SUA inclusiv FSM/OSI NY – 
46 561 dolari SUA şi finanţare de terţa parte – 676 528 dolari SUA 
Total cheltuieli administrative în cadrul Programului Sănătate Publică: 58 733 dolari SUA 
(FSM -15 686 dolari SUA şi terţa parte - 43 047 dolari SUA). 
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PROGRAMUL POLITICI CULTURALE 

Perspectiva programului:  
Sectorul cultural din Moldova, care se dezvoltă în spiritul democratizării şi modernizării
societăţii, bazat pe un cadru legal ajustat la standardele europene, descentralizat, sprijinindu-
se pe implementarea unor noi modele de activitate culturală şi colaborarea dintre structurile
decizionale, actorii culturali şi segmentul respectiv al societăţii civile.  

Context:  
Desfăşurarea ineficientă a reformelor economice în Moldova se răsfrânge negativ şi asupra
instituţiilor de artă şi cultură. Pe parcursul ultimilor ani, nici organele de stat, nici
mecanismele economiei de piaţă nu pot asigura finanţarea domeniului la nivelul minim
necesar pentru continuitatea procesului cultural-artistic. 
  
Programul Politici Culturale al FSM are misiunea să contribuie la dezvoltarea  unei societăţi
deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe valorile democratice. Pentru a realiza misiunea,
toate activităţile Programului Politici Culturale  sunt orientate spre a sprijini şi finanţa activităţi
menite să încurajeze dezvoltarea segmentului cultural, în primul rând sub aspectul
consolidării sectorului cultural neguvernamental, privat şi public  prin optimizarea planificării
strategice şi dezvoltării capacităţilor manageriale în domeniu, prin promovarea spiritului
participativ, prin iniţierea elaborării în cooperare cu societatea civilă a planurilor de dezvoltare
culturală la nivel naţional şi local. 
Obiectivul general al programului vizează câteva aspecte prioritare ale procesului cultural şi
artistic din Moldova: promovarea unei politici culturale ambiţioase şi de perspectivă, a
descentralizării, susţinerea managementului modern. În vederea realizării acestui obiectiv
general, Fundaţia a stabilit un parteneriat eficient cu Fundaţia Culturală Europeană (ECF),
bazat pe abordarea sistemică şi complexă a problemei consolidării resurselor umane în
sectorul cultural. În cadrul acestui parteneriat au fost lansate două proiecte de amploare: 1.
Proiectul-pilot „Viziuni de viitor: politica culturală a Republicii Moldova de la schimbări la
viabilitate” (01 ianuarie 2007-30 iunie 2009) şi 2. Proiectul „Consolidarea capacităţilor de
dezvoltare în Moldova prin fortificarea sectorului cultural” (1 octombrie 2007-30 septembrie
2010). Cel de-al doilea proiect se desfăşoară cu sprijinul financiar al programului MATRA al
Ministerului de Externe al Olandei.  

Victoria MIRON, director program, Email: vmiron@soros.md 

Total cheltuieli pentru realizarea programului: 96 730 dolari SUA  

Abrevieri şi acronime: 
FSM  Fundaţia Soros-Moldova 
ECF Fundaţia Culturală Europeană 

PROIECTUL-PILOT „VIZIUNI DE VIITOR: POLITICA CULTURALĂ A REPUBLICII
MOLDOVA DE LA SCHIMBĂRI LA VIABILITATE” 

Proiectul-pilot, lansat de către FSM în parteneriat cu Fundaţia Culturală Europeană din
Amsterdam, vizează elaborarea unor idei de perspectivă asupra politicii culturale  şi a unui
program de acţiuni practice de dezvoltare a sectorului cultural la nivel naţional şi local în
Republica Moldova.  

Obiectivele proiectului: 
- a contribui la formularea unor idei de  perspectivă asupra politicilor culturale din 

Moldova în modul în care sunt percepute şi acceptate de liderii din domeniul culturii;  
- a constitui un grup de acţiune din mediul managerilor din domeniul culturii şi factorilor 

de decizie,  care va promova interesele din sectorul cultural şi va face pledoarie în
favoarea lor la nivel de politici; 

- a elabora  programe de traininguri destinate operatorilor din domeniul culturii; 
- a constitui un grup de profesionişti traineri/consultanţi/experţi, care vor asigura 

desfăşurarea unui program de instruire şi consultanţă pentru administratorii culturali 
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din teritoriu şi managerii din domeniile decizional, organizatoric, planificare strategică,
colectare de fonduri etc. la  etapele ce vor urma în dezvoltarea  programului. 

În cadrul proiectului au fost organizate o serie de activităţi (mese rotunde, dezbateri publice,
urmărindu-se implicarea societăţii civile în  generarea şi promovarea de idei strategice privind
dezvoltarea culturală a Moldovei, conferinţă internaţională, întruniri ale grupurilor de experţi
structurate pe domenii, analize şi studii etc.). Toate aceste activităţi au fost orientate spre
sensibilizarea actorilor din domeniul culturii în problemele vizate, elaborarea şi implementarea
unor noi strategii culturale, axate pe perfecţionarea cadrului legal, pe descentralizarea
culturală, sprijinirea implementării unor noi modele de activitate culturală şi pe colaborarea
dintre structurile decizionale, actorii culturali şi segmentul respectiv al societăţii civile. 

În vederea atingerii obiectivului general al proiectului, în baza unui concurs public, a fost
selectată compania “Deep Place” pentru a elabora web-portalul destinat artei şi culturii din R.
Moldova www.cultura.md. 

A demarat procesul de elaborare a structurii portalului web şi scrierii de materiale
corespunzător acestei structuri, activitate coordonată de Victoria TCACENCO, profesor
universitar. Concomitent s-a pregătit pentru tipar  culegerea de materiale  elaborate în cadrul
seriei de mese rotunde în cadrul conferinţei internaţionale cu tematica politicilor culturale. La
elaborarea materialelor au participat cercetători, critici de artă, lucrători din domeniul culturii
Ecaterina RUDACOV, Tudor ZBÂRNEA, Marcel CHISTRUGA, Arcadie SUCEVEANU, Irina
CIOBANU – SUHOMLIN, Aculina TRIFAN, Eugen LUNGU, Serghei POJAR, Elfrida
COROLIOV, Emilian GALAICU – PĂUN, Grigore CHIPERI, Valentina GHERMAN –
TĂZLĂUANU, Leo BOTNARU, Diana BUNEA, Lilia DRAGNEV, Larisa TUREA şi alţii. 

Total cheltuieli Subprogram 1: 15 006 dolari SUA (inclusiv 13 846 dolari SUA – buget FSM, 
1160 dolari SUA – buget ECF) 

PROIECTUL "CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR DE DEZVOLTARE ÎN MOLDOVA
PRIN FORTIFICAREA SECTORULUI CULTURAL"  

Obiective:  
Proiectul de consolidare a sectorului cultural în R. Moldova este lansat în parteneriat cu
Fundaţia Culturală Europeană cu sprijinul financiar al Programului MATRA al Ministerului de
Externe al Olandei. Activităţile din cadrul proiectului vizează consolidarea capacităţilor
organizaţiilor de cultură publice, private şi neguvernamentale şi a departamentelor de profil
din  administraţiile publice prin intermediul unor programe de training şi elaborări practice,
inclusiv elaborare de strategii de dezvoltare pe termen lung şi planuri de acţiuni vizând
îmbunătăţiri structurale care vor avantaja sectorul cultural în calitate de resursă alternativă de
dezvoltare viabilă a ţării. 

Scopul proiectului:  
- competenţă profesională în domeniul planificării strategice şi a managementului

intern în sectorul cultural neguvernamental şi cel public; 
- implementare consecventă a principiilor de planificare strategică în activitatea departa-

mentelor de profil ale structurilor de administraţie publică, iniţiere şi sensibilizare în
favoarea unor colaborării importante cu societatea civilă şi a dezvoltării participative; 

- asigurarea unui dialog deschis între sectorul civil şi factorii de decizie în domeniul
culturii şi dezbateri publice privitor la reforme legislative şi strategii de dezvoltare; 

- elaborare de instrumente eficiente pentru sprijinirea nivelului de competenţă
profesională prin care se remarcă mediul artistic şi cultural din Moldova. 

În proiect participă: 
- reprezentanţi ai ONG-urilor şi organizaţiilor reprezentând Societatea civilă în

domeniul artei şi culturii; 
- reprezentanţi ai instituţiilor publice din domeniul culturii, inclusiv cămine culturale; 
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- reprezentanţi ai celor 32 direcţii raionale de cultură şi ai secţiilor de cultură 
municipale; 

- reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Turismului al R. Moldova.  
 
În vederea realizării obiectivului general al proiectului a fost anunţat un concurs public pentru 
selectarea a 15 ONG-uri şi 15 instituţii publice/antreprize private din domeniul culturii pentru  
participare în  proiect. Conducătorii instituţiilor selectate în concurs au delegat 
membri/angajaţi pentru a participa în programul preconizat în corespundere cu profilul 
activităţilor şi în conformitate cu procedurile/regulamentele interne ale instituţiei.  
Ca urmare a discuţiilor susţinute cu autorităţile publice locale, la etapa selectării au fost incluşi 
în lista participanţilor în  proiect şefii sau specialiştii principali ai secţiilor Cultură. 
 
Pe parcursul anului 2008, au fost organizate 8 traininguri, dintre care 4 – pentru ONG-uri, 
antreprize culturale, instituţii publice (grupul 1), şi alte 4 – pentru direcţiile/secţiile de cultură 
ale administraţiilor publice (grupul 2). 
 
Activitatea de instruire a fost condusă de 5 traineri străini (Johanna KIEVIET, Lidia 
VARBANOVA, Bert JANMAAT, Mariangela LAVANGA, Corina RĂCEANU ), asistaţi de 4 
traineri locali (Victoria TCACENCO, Claudia CRĂCIUN, Veaceslav REABCINSCHI, Irina 
GRABOVAN). 
 
Seminar  „Management strategic – Dezvoltarea viziunii şi misiunii – viabilitatea 
organizaţională – controlul schimbărilor şi riscurilor”, 14 – 17 februarie 2008, FSM, 
Chişinău (grupul I) 
Aprofundarea cunoştinţelor şi abilităţilor participanţilor, în baza unei analize a instituţiei pe 
care o reprezintă în raport cu evoluţia societăţii, a fost obiectivul acestui eveniment. Un alt 
obiectiv a fost  asigurarea cunoştinţelor de bază în managementul strategic, făcând o analiză 
a organizaţiei/echipei prin prisma SWOT. 
 
Formatori: Johanna KIEVIT,  Lidia VARBANOVA, Irina GRABOVAN, Victoria TCACENCO 
 
Seminar „Identificarea potenţialului dezvoltării locale – viziuni de viitor – planificarea 
strategică – dezvoltarea culturală locală – economia culturii”, 15 – 18 mai 2008, FSM, 
Chişinău (grupul II) 
Agenda seminarului a inclus subiecte precum: identificarea potenţialului uman de dezvoltare, 
idei pentru viitor, planificare strategică, dezvoltare culturală locală, economia culturii. 
 
Formatori: Mariangela LAVANGA, Bert JANMAAT, Claudia CRĂCIUN, Veaceslav 
REABCINSCHI. 
 
Seminar „Politică culturală – dezvoltare culturală – dezvoltare organizaţională – 
planificare strategică”, 26 – 29 iunie 2008, Ivancea, Orhei (grupul I)  
Examinarea politicilor culturale şi impactului lor, utilizarea strategică a  potenţialului cultural, 
fortificarea cunoştinţelor şi deprinderilor analitice ale  participanţilor pentru valorificarea  
situaţiei instituţiilor în perioade de schimbare, acumularea cunoştinţelor şi abilităţilor 
fundamentale în managementul  strategic – aceste subiecte au fost abordate în discuţie de 
către participanţi.  
 
Formatori : Johanna KIEVIT, Irina GRABOVAN, Victoria TCACENCO 
 
Seminar „Sisteme şi proceduri de politici culturale – structurarea şi managementul 
politicilor culturale în contextul administrării publice”, 26 – 29 iunie 2008, Ivancea, 
Orhei (grupul II) 
În cadrul seminarului discuţiile s-au axat, în principal, pe subiecte majore ce vizează 
elaborarea politicilor culturale: dezvoltarea culturală/dezvoltarea organizaţională (pentru 
grupul de audienţă constituit din reprezentanţi ai instituţiilor de cultură şi ONG-uri) şi sistemele 
şi procedurile de politici culturale/planificarea strategică. 
 
Formatori: Bert JANMAAT, Claudia CRĂCIUN, Veaceslav REABCINSCHII 
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Seminar „Structurarea organizaţiilor  – Managementul şi dezvoltarea  resurselor 
umane”, 23– 26 septembrie 2008, Summit Centre, Chişinău, grupul I 
Scopul seminarului a fost să îmbunătăţească cunoştinţele şi aptitudinile participanţilor în 
procesul de analiză a situaţiei din instituţia lor în raport cu societatea în schimbare, să asigure 
cunoştinţele şi competenţele de bază în managementul strategic, să facă o analiză a 
capacităţilor  organizaţiei/echipei şi să sporească potenţialul şi oportunităţile organizaţiei. 
 
Formatori: Lidia VARBANOVA, Johanna KIEVIT, Irina GRABOVAN, Victoria TCACENCO 
 
Seminar „Elaborarea politicilor culturale locale”, 23 - 26 septembrie 2008, Summit 
Centre, Chişinău (grupul II) 
Scopul organizării seminarului: să îmbunătăţească capacitatea funcţionarului public de a 
acţiona ca un facilitator în cadrul comunităţii. 
Pe agenda de lucru au fost incluse subiecte precum sistemul de management al  resursele 
umane  în organizaţiile de artă, structuri organizaţionale, activităţi în  consiliile de 
administrare, calitatea de lider, etc. 
 
Formatori: Corina RĂCEANU, Claudia CRĂCIUN, Veaceslav REABCINSCHII 
 
Seminar „Acumulare de fonduri – bugetare – management financiar”, 05 – 08 
noiembrie 2008, FSM, Chişinău (grupul I) 
În rezultatul participării în acest seminar  cei prezenţi şi-au aprofundat cunoştinţele şi 
deprinderile  în teoria şi instrumentarul acumulării de fonduri; au însuşit modul de a oferi 
sfaturi şi ghidaj  pentru prezentarea  de proiecte în adresa fundaţiilor, solicitări de 
sponsorizare, metode alternative de finanţare a organizaţiilor de cultură, să conştientizeze 
acumularea de fonduri ca parte a procesului de planificare strategică. 
 
Formatori: Lidia VARBANOVA, Irina GRABOVAN, Victoria TCACENCO 
 
Seminar „Management financiar – planificarea bugetelor publice – finanțarea în 
tranziție”, 08 – 11 decembrie 2008, FSM, Chişinău (grupul II) 
Scopul seminarului a fost asimilarea de cunoştinţe şi dezvoltarea de abilităţi în domeniul 
managementului de proiect; înţelegerea noţiunii de colectare de fonduri şi aplicarea 
fundrising-ului ca o posibilitate pentru finanțarea activităților culturale pe termen scurt şi celor 
cu termen mai lung, acumularea de cunoștințe și abilități despre conceptul şi etapele 
managementului proiectului: formularea, implementarea, evoluarea proiectului, etc. 
 
Formatori: Corina RĂCEANU, Bert JANMAAT, Claudia CRĂCIUN, Veaceslav REABCINSCHI 
 
Total cheltuieli Subprogram 2: 68 466 dolari SUA (inclusiv 2 447 dolari SUA – buget FSM,   
66 019 dolari SUA – buget ECF) 
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PROGRAMUL MASS–MEDIA 
 
Viziune:  
O Moldovă cu o piaţă  informaţională liberă nu numai ca valoare general-umană, ci şi ca 
instrument indispensabil al progresului economic şi social. 
 
Context:  
Problemele cele mai acute ale domeniului vizat sunt legate de necesitatea îmbunătăţirii 
activităţii de informare a populaţiei, de implementare a mecanismelor de funcţionare a opiniei 
publice, de creare în Moldova a unui câmp informaţional ajustat la standardele societăţilor cu 
tradiţii democratice constituite istoric. 
 
Obiective:  

- îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul mass-media şi monitorizarea activităţii 
instituţiilor de presă şi atacurilor la libertatea presei; 

- monitorizarea aplicării prevederilor noii legislaţii în activitatea instituţiilor de mass-
media; 

- sprijinul exercitat de societatea civilă în promovarea serviciilor audiovizualului public 
în Republica Moldova şi optimizarea acestui proces; 

- extinderea sectorului de presă independentă locală şi ameliorarea condiţiilor de 
funcţionare a acesteia, inclusiv prin sprijinirea reţelelor locale de radio şi TV în efortul 
lor comun de a informa comunitatea; 

- creşterea nivelului profesional al cadrelor, promovarea principiilor eticii profesionale; 
- implementarea managementului eficient. 

  
Programul mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova contribuie consecvent la asigurarea 
accesului populaţiei, în special a celei din zonele rurale, la o informaţie obiectivă şi la 
asigurarea pluralismului de opinii. Consolidarea instituţiilor de presă independente şi ralierea 
lor la standardele internaţionale a constituit o componentă importantă a programului. 
Instituţiile de presă şi posturile de radio şi TV locale au beneficiat de asistenţă logistică şi 
sprijin financiar direct pentru consolidarea capacităţilor şi extinderea zonei de 
distribuţie/difuzare, în special, în regiunile unde accesul la informaţie este limitat. Programul 
a promovat principiile de funcţionare a presei independente şi responsabile, ridicarea 
nivelului profesional al jurnaliştilor. Pentru asigurarea viabilităţii instituţiilor de presă  
independentă au fost sprijinite monitorizările de conţinut, oferindu-se asistenţă în 
managementul editorial şi financiar, în elaborarea strategiilor de dezvoltare. 
 
Victoria MIRON, director de program, Email: vmiron@soros.md 
 
Cheltuieli pentru administrarea programului: 12 387 dolari SUA 
Total cheltuieli pentru realizarea programului: 490 653 dolari SUA 
 
Abrevieri şi acronime: 
 

AEJ Asociaţia Jurnaliştilor Europeni 
APEL Asociaţia Presei Electronice din Moldova 
Asdi Agenţia Suedeză Internaţională pentru Dezvoltare şi Cooperare 
AZIR Asociaţia Ziariştilor Independenţi din România 
CCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului 
CE Consiliul Europei 
CO Consiliul de Observatori 
FSM  Fundaţia Soros-Moldova 
IPNA Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului 
IPRA Instituţia Publică Regională a Audiovizualului 
PP Publicaţie Periodică 
UE Uniunea Europeană 
ULIM Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 
USM Univerisitatea de Stat din Moldova 
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SUBPROGRAMUL 1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CADRULUI LEGISLATIV ŞI MONITORIZAREA 
ACTIVITĂŢII INSTITUŢIILOR INDEPENDENTE DE MASS-MEDIA 
 
Subprogramul a avut obiectivul de a contribui la dezvoltarea câmpului informaţional în R. 
Moldova în conformitate cu standardele şi normele legislative ale ţărilor dezvoltate pentru a 
asigura participarea societăţii civile la elaborarea noului cadru legislativ şi normativ privitor la 
mediile electronice şi pentru a asigura transparenţa procesului de transformare a Companiei 
Teleradio-Moldova în instituţie audiovizuală publică. În acest sens au fost sprijinite 
următoarele proiecte. 
 
Programe operaţionale: 
 
Comentariu asupra Codului audiovizualului din R. Moldova 
Sumar: Proiectul a prevăzut analize şi comentarii ale prevederilor Codului audiovizualului 
vizând cele trei compartimente: 1. funcţionarea autorităţii de reglementare a domeniului; 2. 
organizarea şi funcţionarea audiovizualului   public; 3. funcţionarea audiovizualului privat. Pe 
parcursul implementării proiectului, echipa de experţi locali a structurat expertiza pe 3 
compartimente, corespunzător obiectivelor proiectului şi care cuprind, în fond, elementele-
cheie ale Codului audiovizualului. Totodată, echipa antrenată în proiect a stabilit un 
parteneriat cu organizaţia „Articolul XIX” cu sediul la Londra, care a efectuat din resurse 
proprii expertiza Codului audiovizualului din R. Moldova. Versiunile în română, engleză şi 
rusă ale comentariului codului au fost plasate pe site-ul FSM şi site-ul  www.community-
media.md Totodată, materialele au fost publicate şi în formula poligrafică la Editura „Arc” în 
tiraj de 300 de exemplare şi distribuite instituţiilor interesate şi participanţilor la seminarul 
„Codul audiovizualului al R. Moldova: oportunitatea ajustării la standardele europene”, 4-5 
martie 2008. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 2225 dolari SUA 
 
Seminar „Codul audiovizualului al R. Moldova: oportunitatea ajustării la standardele 
europene”, 4-5 martie 2008, hotel „Jolly Alon”, Chişinău 
Sumar: Prin susţinerea acestui proiect FSM a continuat să examineze calitatea cadrului 
juridic naţional de reglementare a domeniului audiovizualului, cât şi calitatea implementării 
prevederilor legislaţiei în vigoare. De menţionat, că experţii organizaţiei “Articolul XIX”, 
precum şi experţii naţionali au elaborat, în mod separat, o analiză a Codului audiovizualului, 
pe care au prezentat-o la seminar.  
Audienţa a fost constituită din circa 90 persoane, reprezentanţi ai CCA, CO IPNA „Teleradio-
Moldova”, administraţiei IPNA, IPRA Compania Teleradio-Gagauzia, Centrului pentru 
Drepturile Omului, radiodifuzorilor privaţi si distribuitorilor de servicii, reprezentanţilor societăţii 
civile, radiodifuzorilor publici şi privaţi, ONG-urilor de mass-media. La seminar a participat  
Boyko BOEV, expert al Organizaţiei pentru Libertatea de Exprimare „Articolul XIX”. 
Proiectul a fost realizat cu sprijinul financiar al FSM şi Asdi. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 7291 dolari SUA 
 
Total cheltuieli Subprogram 1: 9516 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 2. SERVICIUL PUBLIC AL AUDIOVIZUALULUI, PROIECTE DE 
PARTENERIAT CU CCA ŞI CO IPNA  
 
Obiective:  
Iniţierea unui proiect de cooperare cu CCA şi CO al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pe 
câteva direcţii, pe care FSM le consideră prioritare şi care ar putea declanşa ulterior 
mecanismul de constituire şi afirmare a audiovizualului public, în conformitate cu spiritul 
legislaţiei naţionale şi al recomandărilor europene în domeniu, consolidarea capacităţilor 
societăţii civile din Moldova de a face pledoarie în favoarea schimbărilor democratice, 
sprijinirea eforturilor de promovare a valorilor unui audiovizual public veritabil. 
 
Granturi: 
Program de dezbateri la IPNA “Teleradio-Moldova”, componenta proiectului „Poduri 
peste Nistru: acţiuni comune ale mass-media în vederea soluţionării conflictului 
transnistrean” 
Beneficiar:  BBC World Service Trust 
Director de proiect: Michael RANDALL, director de proiect BBC World Service Trust 
Rezumat: proiectul presupune lansarea la Televiziunea Publică a unui program săptămânal 
de dezbateri cu participarea tineretului, inclusiv din Transnistria, care va aborda pe lângă alte 
aspecte importante şi problematica transnistreană.  
Proiectul include patru componente: 1. În scopul documentării echipei de creaţie de la 
Teleradio-Moldova privitor la organizarea dezbaterilor televizate la BBC este programată o 
vizită de 5 zile la sediul BBC din Londra.  Scopul vizitei este să oferim jurnaliştilor din Moldova 
posibilitatea de a vedea procesul de producere a dezbaterilor şi talk shows-lor la BBC, 
precum şi de a comunica cu producători şi editori notorii de la această companie; 2. Un 
expert de la BBC va vizita Moldova pentru a oferi consultanţă în stabilirea elementelor-cheie 
ale programului şi recomandări în diferite probleme de logistică; 3. Pe parcursul celei de a 
doua etape de pregătire a programului, un trainer european va asista echipa de la “Teleradio-
Moldova” în stabilirea rolului prezentatorului şi a editorilor, precum şi componenţa audienţei 
din studiou  şi principiile editoriale pentru selectarea oaspeţilor din studiou. Programul-pilot va 
fi lansat ca o co-producţie a echipei de consultanţă a BBC şi echipa „Teleradio-Moldova”; 4. 
După ce proiectul va fi  lansat, echipa BBC va continua să ofere consultanţă în cadrul  
programului în diferite aspecte. Aşa cum proiectul va finaliza la începutul anului 2010, BBC va 
avea posibilitatea să acorde sprijin continuu şi consultanţă pe durata întregii perioade vizate. 
Perioada de implementare: 15 decembrie 2008 – 15 iulie 2009. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 29 808 dolari SUA 
 
Monitorizarea aplicării în practică a Codului audiovizualului al R. Moldova  
Beneficiar:  Asociaţia Presei Electronice  
Director de proiect: Alexandru DOROGAN, Preşedinte APEL 
Rezumat: Scopul implementării proiectului este să contribuie la democratizarea societăţii prin 
monitorizarea aplicării prevederilor Codului audiovizualului din R. Moldova şi a recomandărilor 
CE în domeniul audiovizualului. Echipa de implementare monitorizează corespunderea 
prevederilor legale cu modul cum activează şi cum este completată componenţa CCA, cum 
activează CO al IPNA Compania "Teleradio-Moldova", cum funcţionează administraţia IPNA 
Compania "Teleradio-Moldova" şi IPRA Compania "Teleradio-Găgăuzia", cum se dezvoltă 
serviciul public naţional/regional de radio/tv, etc.  
 
În acest sens au fost planificate un şir de mecanisme de implementare inclusiv participarea la 
şedinţele Parlamentului (prin acreditare), participarea la şedinţele publice ale CCA, 
participarea la şedinţele CO al IPNA/IPRA, analiza de către experţi şi consultanţi a 
materialelor acumulate la o temă prestabilită în şedinţe lunare (la solicitare – mai des), 
efectuarea sistematică (cel puţin o dată la două luni, în perioada electorală – mai des) a unor 
studii de caz în baza programelor radio/tv de la IPNA/IPRA, prezentarea publică a rezultatelor 
celor mai relevante studii de caz, etc. 
Perioada de implementare: 01 aprilie 2008 – 31 mai 2009. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 54 296 dolari SUA 
 
Dezbatere publică „Jurnalismul european, o prioritate pentru mass-media din R. 
Moldova” 
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Beneficiar:  PP „Ziarul de Gardă” 
Director de proiect:  Aneta GROSU, redactor- şef  PP „Ziarul de Gardă”. 
Rezumat: Dezbaterea a fost concepută ca un eveniment public, organizat cu participarea 
unor ziarişti tineri, publicul având posibilitatea să discute şi să se informeze din prima sursă 
despre specificul şi priorităţile jurnalismului european. Scopul dezbaterii publice - identificarea 
unor posibilităţi de colaborare, care ar fi stabilite între jurnaliştii din R. Moldova şi din alte părţi 
ale lumii, cunoaşterea şi aplicarea unor strategii europene, utilizate în mass-media.  
 
Organizatorii acţiunii au avut ca invitaţi pe Doina JELA, secretar AZIR (membru comitet 
executiv  AEJ – Bruxelles), Teodora STANCIU, preşedinte AZIR, Ala MINDICANU, decan al 
facultăţii de Jurnalism de la ULIM, Mariana TACU, profesor al facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe 
ale Comunicării, USM, etc.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 662 dolari SUA 
 
Programe operaţionale: 
 
Conferinţa „Audiovizualul public şi studiourile independente: valenţele cooperării”, 29-
30 mai 2008, Vadul lui Vodă 
Sumar: Proiectul şi-a propus să contribuie la sporirea independenţei editoriale a IPNA 
“Teleradio-Moldova” şi a diversităţii tematice ale programelor oferite publicului, a aspectelor-
cheie ale problemei ce vizează relaţiile dintre radiodifuzorul public şi producătorii 
independenţi; a experienţei relevante din ţările europene prezentată de David WARD, expert 
european; a elaborării unui mecanism eficient de stabilire, menţinere şi dezvoltare a unor 
relaţii de cooperare durabilă între IPNA şi producătorii independenţi. 
 
În cadrul conferinţei, discuţiile s-au axat, în principal, pe câteva subiecte majore: rolul şi rostul 
producătorilor privaţi pentru audiovizualul public; audiovizualul public şi producătorii 
independenţi: principii şi modalităţi de cooperare; audiovizualul public şi producătorii 
independenţi între cerinţe legale (art. 51 (2), Codul audiovizualului) şi posibilităţi reale; 
cererea audiovizualului public şi oferta producătorilor privaţi: posibilităţi de armonizare, etc. 
 
Participanţii la seminar: Gheorghe GORINCIOI, Ion BUNDUCHI, Valentin TODERCAN, 
Sergiu TCACI, Adela RĂILEANU, Dumitru ŢURCANU, Alexandru DOROGAN şi alţii au 
prezentat rapoarte axate pe analiza situaţiei pe piaţa autohtonă a produselor audiovizuale, 
realizate de către producătorii independenţi. Au fost formulate sugestii pentru o mai bună 
funcţionare a mecanismului relaţiilor dintre radiodifuzorul public şi producătorii independenţi  
în vederea sporirii achiziţiilor de programe audiovizuale de către IPNA “Teleradio-Moldova”. 
 
Audienţa a fost constituită din circa 70 de persoane. Acţiunea a fost organizată de CCA în 
comun cu Programul mass-media al FSM cu sprijinul financiar al Asdi. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 7782 dolari SUA 
 
Monitorizarea selectivă a emisiunilor IPNA “Teleradio- Moldova” 
Sumar: Proiectul de monitorizare iniţiat de FSM în colaborare cu CO al IPNA Compania 
„Teleradio-Moldova” a prevăzut realizarea expertizei independente a emisiei în scopul de a 
da o apreciere profesională, obiectivă şi documentată activităţii „Moldova-1” şi „Radio-
Moldova”, ca radiodifuzori publici. Spre deosebire de alte monitorizări, care se efectuează în 
cadrul controlului societăţii civilie asupra activităţii instituţiilor publice, acesta a avut şi un scop 
de consultanţă, de evaluare internă a stării de lucruri şi a reformelor în emisie, venind în 
ajutorul membrilor CO, conducătorilor IPNA şi echipelor de creaţie cu propuneri şi sugestii. 
Experţii au desfăşurat: 1. Monitorizarea modului de exercitare a funcţiei de informare a 
cetăţenilor (din această categorie au făcut parte emisiunile de ştiri şi actualităţi); 2. 
Monitorizarea programelor privind îndeplinirea misiunilor speciale ale radiodifuzorului public, a 
emisiunilor pentru categorii speciale de telespectatori şi ascultători; 3. Monitorizarea 
emisiunilor privind valorificarea patrimoniului cultural şi lingvistic.  
 
Recenziile au fost examinate la şedinţele CO ale instituţiei publice cu participarea 
preşedintelui companiei, a directorului televiziunii şi directorului radiodifuziunii, fiind 
recomandate spre a fi  luate în calcul la elaborarea politicii editoriale şi în activitatea curentă.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 8067 dolari SUA 
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Întruniri zonale ale radiodifuzorilor la Bălţi (10-11 iunie 2008) şi la Comrat (17-18 iunie 
2008) cu genericul  „Implementarea Codului audiovizualului: probleme şi perspective” 
Sumar: În perioada 10-11 iunie (Bălţi) şi 17-18 iunie (Comrat) 2008 au fost desfăşurate în 
parteneriat cu CCA două întruniri zonale la care au participat radiodifuzorii din zona de Nord 
şi corespunzător, din zona de Sud a ţării, reprezentanţi ai CCA, reprezentanţi ai autorităţilor 
naţionale de specialitate, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din raioanele în care 
activează radiodifuzorii întruniţi, reprezentanţi ai societăţii civile. 
 
Întrunirile zonale au vizat scopul de a armoniza relaţiile dintre radiodifuzorii locali/regionali şi 
autorităţile publice locale, pe de o parte, şi autorităţile naţionale de specialitate, pe de altă 
parte. S-a făcut o trecere în revistă a relaţiilor actuale; identificarea cauzelor care au generat 
tensionări ale relaţiilor; un schimb de experienţă vizând cooperarea radiodifuzorilor, în special 
cu administraţiile publice locale; identificarea posibilităţilor şi soluţiilor pentru ameliorarea stării 
de lucruri în relaţiile radiodifuzorilor cu celelalte autorităţi. 
Audienţa a fost constituită din circa 60 persoane pentru fiecare întrunire zonală. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 11 636 dolari SUA 
 
Seminar „Implementarea televiziunii digitale în R. Moldova”, 18-19 noiembrie 2008, 
Hotel „Leo Grand (Convention Center)”, Chişinău 
Sumar: Proiectul a prevăzut organizarea unui seminar internaţional  cu privire la evaluarea 
stării de lucruri vizând digitalizarea emisiei în R. Moldova la etapa actuală, formularea 
propunerilor pentru cadrul juridic de reglementare a emisiei digitale, precum şi desfăşurarea 
corectă şi transparentă a procesului de trecere la formatul digital.  
 
Experienţa europeană în acest domeniu, precum  şi cea din ţările vecine cu Moldova a fost 
expusă de către experţii Tauno ÄIJÄLÄ (Finlanda), Daniel KLINGER (România) şi Olga 
BOLŞAKOVA ( Ucraina). 
 
Agenda de lucru a inclus tematici precum: Etapele de trecere la televiziunea digitală în 
Finlanda; Implementarea televiziunii digitale în Ucraina, România şi R. Moldova; Rolul 
autorităţii de reglementare în domeniul audiovizualului în implementarea televiziunii digitale; 
Reglementarea comunicaţiei electronice în procesul digitalizării; Audiovizualul public/privat şi 
digitalizarea; Televiziunea prin cablu şi digitalizarea, etc. 
În cadrul conferinţei s-au desfăşurat 3 ateliere de lucru: Atelierul juridic (moderat de Vasile 
STATE), Atelierul tehnologii digitale (moderat de Sergiu TUDOS),  Atelierul aspecte sociale şi 
economice (moderat de Ion BUNDUCHI).  
Auditoriul a fost constituit din cca 80 de participanţi.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 13 417 dolari SUA 
 
Elaborarea propunerilor de modificare a Legii cu privire la publicitate 
Sumar: Scopul realizării proiectului a fost să îmbunătăţească condiţiile de activitate al 
instituţiilor audiovizuale prin optimizarea cadrului juridic de profil. În acest sens, a fost format 
un grup de lucru (reprezentanţi ai CCA, ai Agenţiei de Stat pentru Concurenţă, ai Asociaţiei 
Agenţiilor de Publicitate şi ai societăţii civile).  
 
În luna iulie a fost constituit un grup de monitorizare a publicităţii la 6 posturi TV (“Moldova 1”, 
„NIT”, „TV 1”, „Prime”, „ProTV”, „N4”, „TV7”) şi la 6 posturi radio („Radio Moldova”, „Antena 
C”, „Ploaia de Argint”, „PoliDisc”, „Hit FM”, „Radio Noroc”).  Emisia posturilor enumerate, timp 
de două săptămâni, a fost înregistrată şi depozitată. Analiza rezultatelor monitorizării a oferit 
date statistice primare şi a scos în evidenţă câteva probleme, inclusiv: prezenţa publicităţii 
străine neplătite pe piaţa de reclamă autohtonă; încălcarea prevederilor legale de către unii 
radiodifuzori; dominaţia limbii ruse în publicitatea audio/tv din R. Moldova.  
Ulterior, în baza elaborării unui set de propuneri referitoare la modificarea legislaţiei naţionale, 
a fost organizată o dezbatere publică despre  setul de propuneri de modificare a Legii cu 
privire la publicitate. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 5481 dolari SUA 
 
Dezbatere publică „Cadrul juridic naţional cu privire la publicitate: modalităţi de 
ajustare la legislaţia europeană”,  9 decembrie 2008, Hotel „Turist”, Chişinău 
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Sumar: Dezbaterea publică a fost organizată de către FSM în cooperare cu CCA şi a 
examinat setul de propuneri elaborat de echipa de experţi independenţi în cadrul proiectului 
„Elaborarea propunerilor de modificare a Legii cu privire la publicitate”.  
Experţii naţionali Vlad BERCU – preşedinte al Asociaţiei Jurnaliştilor Economişti, Galina 
ZABLOVSCAYA - director executiv, Asociaţia agenţiilor de publicitate, Dinu CIOCAN - şef 
Direcţie, CCA, Ion BUNDUCHI - director executiv, APEL, Eugen RÎBCA – jurist, APEL, au 
prezentat rapoarte axate pe analiza situaţiei pe piaţa autohtonă a produselor audiovizuale 
realizate de către producătorii independenţi. 
Audienţa a fost constituită din cca 60 de invitaţi, inclusiv reprezentanţi ai Comisiei 
parlamentare de profil, radiodifuzori, autorităţi abilitate, societatea civilă, comanditari de 
reclamă. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 2236 dolari SUA 
 
Total cheltuieli Subprogram 2: 133 385 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 3. PROIECTUL „CONSOLIDAREA MASS-MEDIA ELECTRONICE 
LOCALE INDEPENDENTE”  
 
Obiective: Proiectul de consolidare a mass-media electronice independente, lansat în 
parteneriat cu Agenţia Suedeză Internaţională pentru Dezvoltare şi Cooperare (Asdi), este cel 
mai vast program în domeniul mass-media, desfăşurat la ora actuală de FSM. Proiectul este 
parte componentă a unui program mai larg, menit să consolideze societatea civilă din R. 
Moldova (1 mai 2006 – 30 aprilie 2009). Unul dintre compartimentele acestui proiect de 
parteneriat vizează consolidarea mass-media electronice independente locale (posturile de 
radio şi TV locale independente). 
 
În baza unui concurs public organizat pentru constituirea reţelelor de posturi locale de radio şi 
televiziune, au fost constituite două reţele care, iniţial, se compuneau din 9 staţii radio şi 10 
staţii de televiziune locale.   
 
În anul 2007, datorită unei finanţări suplimentare oferite de OSI Network Media Program, 
reţeaua de posturi locale s-a extins cu 4 posturi noi: 3 posturi de radio şi un post TV. Cu un 
an mai târziu (august, 2008), şi postul local „Flor TV” a intrat în proiect datorită finanţării 
oferite de către Organizaţia Internaţională pentru mass-media “Press – Now” cu sediul la 
Amsterdam.  
 
La moment reţeaua de posturi locale, constituită în cadrul acestui proiect, include 11 posturi 
de radio şi 12 posturi TV, după cum urmează: 
Reţeaua Radio: „Radio Sănătatea”, Edineţ; „Radio Orhei”; „Radio Sângera”; „Radio Vocea 
Basarabiei”, Nisporeni; „Radio Media”, Cimişlia; „Radio Bas FM”, Basarabeasca; „Radio 
Albena”, Taraclia; „Radio Univers FM”, Cahul; „Radio Novaia Volna”, Bender; „Radio 
Jelannoie”, Râbniţa; „Radio Prim”, Glodeni.  
Reţeaua TV: „Canal X”, Briceni; „AVM”, Edineţ; „Sor TV”, Soroca; „Impuls TV”, Şoldăneşti; 
„Studio L”, Căuşeni; „Albasat”, Nisporeni; „Media TV”, Cimişlia; „Bas TV”, Basarabeasca; 
„STV-41”, Taraclia; „Yeni Ay”, Comrat; „TV Prim”, Glodeni, „Flor TV”, Floreşti 
Fundaţia a fost nevoită să rezilieze contractul de grant cu postul de radio 103,5 FM, Bălţi  în 
legătură cu decizia CCA din 13 februarie 2007 prin care, în cadrul unui concurs, frecvenţa 
respectivă a fost oferită unui alt agent economic. 
În conformitate cu strategia proiectului, posturile de radio şi TV selectate pentru participare în  
concurs, pe parcursul anului 2008, au beneficiat în continuare de un program complex de 
instruire, consultanţă sistematică, schimb de experienţă şi de programe audiovizuale, precum 
şi sprijin direct (granturi). Sprijinul direct pentru producere de ştiri şi emisiuni radio/TV de 
interes comunitar acordat din mijloacele grantului acoperă 4 componente, şi anume: 

− dotare tehnică şi tehnologică (asigurarea cu un set minim de echipament modern de 
producere şi emisie şi a conexiunii la Internet, menţinerea serverului reţelei şi 
domeniului pentru funcţionarea site-ului reţelei); 

− acoperirea parţială a cheltuielilor de producere de programe de ştiri şi emisiuni de 
interes comunitar pentru schimb în reţea; 

− instruire care include desfăşurarea de traininguri de 7 zile la sediul beneficiarului (in-
house training), moderat de un expert local, specialist în domeniu; 

− întruniri în cadrul reţelei posturilor radio şi TV.  
 
Granturi: 
 
Cele 11 staţii de radio şi 11 staţii TV locale au beneficiat de următoarele suplimentări la 
granturi:  
 
Reţeaua RADIO 
 
Beneficiar: Studioul Radio Jelannoie din Râbniţa, SRL „Compania Teleradio. “LIK” 
Director de proiect: Alexandru SESTOPAL, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 8 254,90 dolari SUA.  
 
Beneficiar: Studioul "Radio Prim", Glodeni, SA „Megan-TV”  
Director de proiect: Arcadie MAICAN, director 
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Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 8 109,25 dolari SUA  
 
Beneficiar: „Radio Novaia Volna”, Bender (Transnistria), SRL Teleradiokompania “Novaia 
Volna” 
 
Director de proiect: Grigorie VOLOVOI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 8 255,27 dolari SUA 
 
Beneficiar: „Radio Sănătatea”, Edineţ, Centrul de promovare a Sănătăţii şi Educaţiei pentru 
Sănătate  
 
Director de proiect: Vasile SOFRONIE, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 5 102 dolari SUA 
Studioul a beneficiat de echipament  în valoare de 4 599 dolari SUA. 
 
Beneficiar: „Radio Univers FM”, Cahul, SRL „Timpuri Noi” 
Director de proiect: Mihai MIRON, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 5 102 dolari SUA 
 
Beneficiar: Studioul „Radio-Sângera” din Sângera, Asociaţia Obştească de Informare din or. 
Sângera 
Director de proiect: Victor MOCANU, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 5 102 dolari SUA 
 
Beneficiar: Studioul „Radio Orhei” din Orhei, SC „Media Sfera” S.R.L 
Director de proiect: Tatiana DJAMANOV, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 5 102 dolari SUA 
 
Beneficiar: Studioul „Radio Media” din Cimişlia, SRL “Pro Media” 
Director de proiect: Andrei BARGAN, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 5 102 dolari SUA 
 
Beneficiar: Radio „Vocea Basarabiei”, Niporeni, SRL “Emico” 
Director de proiect: Veaceslav ŢIBULEAC, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 5 102 dolari SUA 
 
Beneficiar: Studioul „Radio Albena” din Taraclia, SC „Urania FM” SRL  
Director de proiect: Vasilii CASSA, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 5 102 dolari SUA 
 
Beneficiar: Studioul „Radio Bas FM”  din Basarabeasca, SRL “LV-Topal” 
Director de proiect: Vladimir TOPAL, director  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 5 102 dolari SUA 
 
Reţeaua TV 
 
Beneficiar: Studioul TV „STV-41” din Taraclia, SRL „STV-41” 
Director de proiect: Vasilii CASSA, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului, inclusiv procurarea de echipamente – 14 377 dolari 
SUA  
 
Beneficiar: Studioul „Bas TV” din Basarabeasca, SRL “LV-Topal” 
Director de proiect: Vladimir TOPAL, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului, inclusiv procurarea de echipamente– 14 377 dolari 
SUA 
 
Beneficiar: Studioul „TV Prim" din Glodeni, SA „Megan-TV” 
Director de proiect: Arcadie MAICAN, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului, inclusiv procurarea de echipamente – 16 584 dolari 
SUA  
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Beneficiar: Studioul „Media TV” din Cimişlia, SRL „Pro Media” 
Director de proiect: Andrei BARAGAN, director  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului, inclusiv procurarea de echipamente – 14 377  dolari 
SUA 
 
Beneficiar: Studioul TV „Albasat” din Nisporeni, SRL „Albasat” 
Director de proiect: Efim BARDAN, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului, inclusiv procurarea de echipamente – 14 377  dolari 
SUA 
 
Beneficiar: Studioul TV „Studio-L” din Căuşeni, SRL “Studio-L” 
Director de proiect: Ghenadie LUPACESCU, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului, inclusiv procurarea de echipamente – 14 377  dolari 
SUA 
 
Beneficiar: Studioul „Impuls-TV” din Şoldăneşti, SRL “Dalan” 
Director de proiect: Victor SOFRONI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului, inclusiv procurarea de echipamente – 14 377 dolari 
SUA 
 
Beneficiar: Studioul „Sor-TV” din Soroca, SRL “Mar-Sor TV” 
Director de proiect: Emilia BOBEICĂ  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului, inclusiv procurarea de echipamente – 14 377 dolari 
SUA 
 
Beneficiar: Studioul TV „Canal-X” din Briceni, SRL “Canal X” 
Director de proiect: Piotr CONDRAŢCHI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului, inclusiv procurarea de echipamente – 14 377 dolari 
SUA  
 
Beneficiar: Studioul TV „AVM” din Edineţ, SRL “AVM” 
Director de proiect: Victor CIUMAC, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului, inclusiv procurarea de echipamente – 14 377 dolari 
SUA 
 
Beneficiar: Studioul TV „Eni-Ai” din Comrat, SRL „Eni Ai” 
Director de proiect: Vladimir LAZAREV, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului, inclusiv procurarea de echipamente – 14 377 dolari 
SUA 
 
Beneficiar: Studioul TV „Flor TV” din Floreşti, SRL „Flor TV” 
Director de proiect: Valeriu POSTOLACHI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 17 674 dolari SUA. 
De asemenea studioului i s-a acordat echipament în valoare de 14 143 dolari SUA. 
 
 
Deplasarea radiodifuzorilor regionali din R. Moldova pentru documentare şi schimb de 
experienţă în România, 7 – 14 septembrie 2008 
Sumar: Victor MOCANU, conducătorul grupului.  
Director de proiect: Victor MOCANU, directorul studioului „Radio-Sângera” din Sângera. 
Rezumat: Deplasarea unui grup, constituit din 14 reprezentanţi ai posturilor regionale de radio 
şi TV din Moldova, pentru documentare şi schimb de experienţă în România a inclus o serie 
de întâlniri şi discuţii, în perioada 7-14 septembrie 2008, cu specialişti în domeniu din 
România şi vizite la organizaţii de presă,  posturi radio şi TV din ţara vecină: SKY FM, Prima 
TV, Europa FM, Kiss FM, Naţional TV, Realitatea TV, Antena 1, Radio Braşov, Mix TV, etc. 
precum şi şedinţe de lucru cu reprezentanţi ai Consiliul Naţional al Audiovizualului, 
conducerea Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale, cu reprezentanţi ai Centrului 
pentru Jurnalism Independent. Spectrul de întrebări şi activităţile clarificate/realizate de către 
directorii posturilor s-au axat asupra a) cum funcţionează un departament de ştiri; b) care sunt 
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relaţiile radiodifuzorilor cu Consiliului Naţional al Audiovizualului şi Agenţia pentru Drepturile 
de Autor; c) cum funcţionează un departament de publicitate; d) în ce context a fost demarat 
procesul de trecere la televiziunea digitală; etc.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 7109 dolari SUA 
 
Deplasarea radiodifuzorilor regionali din Moldova la întrunirea radiodifuzorilor din 
Ucraina, 3 - 5 decembrie 2008, Odesa 
Beneficiar: Arcadie MAICAN 
Director de proiect: Arcadie MAICAN , directorul studioului „TV Prim" din Glodeni 
Rezumat: Scopul vizitei a fost acumularea experienţei în sensibilizarea autorităţilor publice 
asupra oportunităţii implicării instituţiilor de stat în asigurarea ritmică a trecerii emiterii 
semnalului TV în dimensiune digitală. 
Spectrul de întrebări şi activităţile clarificate/realizate de către directorii posturilor s-au axat 
asupra: a) necesităţii creării unor asociaţii regionale, care să emită o grilă comună de 
emisiuni; b) chestiunii privind procurarea de către o asociaţie a radiodifuzorilor regionali a 
aşa-numitelor multiplexe, fapt ce ar asigura libera funcţionare a posturilor tv; c) preţului 
serviciilor de transmitere a semnalului prin multiplexele respective care nu ar putea fi 
influenţate de forţe interesate în blocarea difuzării unor emisiuni prin sistarea emiterii sub 
pretinse pretexte tehnice, precum s-a întâmplat şi în Ucraina. 
 
Participanţii în proiect au apreciat această vizită şi schimbul de experienţă ca fiind extrem de 
utile pentru dezvoltarea audiovizualului din Moldova.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 2145 dolari SUA 
 
Programe operaţionale: 
 
În cadrul acestei componente a programului, pe parcursul anului 2008, pe segmentul „Media 
locală” au fost organizate următoarele activităţi:  
 
Sesiune de instruire cu tematica „Emisiunea de interes comunitar la postul regional 
radio/TV”, 4 – 11 octombrie 2008, Turcia, Alania  
Sumar: Trainingul s-a desfăşurat în baza a două ateliere: unul pentru radio - Emisiunea 
tematică la postul local radio, condus de Pavlo NOVIKOV, expert BBC, asistat de alţi 2 
experţi locali: Ion BUNDUCHI şi Sergiu TUDOS; şi cel de-al doilea pentru TV - Automatizarea 
emisiei şi utilizarea soft-urilor video în producţia emisiunilor TV, condus de Vitalie PERCIUN, 
producător executiv STS TV DIXI, asistat de doi experţi locali: Anatolie POGHIRCĂ şi  Marcel 
CHISTRUGĂ. Cele două ateliere au decurs conform programului  preconizat, majoritatea 
participanţilor au manifestat  maxim de interes, inventivitate şi capacităţi de competenţă 
profesională.   
 
În cadrul atelierului radio s-a pus accent pe două componente: 
− componenta 1: conţinutul produsului informaţional radio: ştiri, emisiuni de informare şi 

agrement  
− componenta 2: edificarea radioului bazată pe optimizarea emisiei radio şi politicile de 

programe ale staţiilor 
 
În cadrul atelierului TV au fost prezentate următoarele softuri moderne: 3-D MAX, MOOVIE şi 
Adobe After Effects CS3. Cel mai potrivit pentru studiere aprofundată a fost ales  Adobe After 
Effects CS3 cu un spectru extins  de aplicare şi  totodată,  accesibil tuturor participanţilor la 
training.  
 
Audienţa a fost constituită din 48 persoane (22 persoane pentru atelierul Radio şi 26 
persoane pentru atelierul TV). 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 29 727 dolari SUA 
 
Sesiuni de instruire (in-house training) cu subiectele „Managementul postului local de 
radio şi TV” şi „Ştirea radio/Ştirea TV” 
Sumar: Membrii reţelelor, în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2008, au beneficiat de 11 sesiuni 
de instruire în teritoriu (in-house trainings), desfăşurate la 5 posturi de radio locale şi la 5 
posturi de TV locale, după cum urmează: 
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 Radio Perioada 
1 „Radio Orhei”, Orhei 11.02-17.02.2008 
2 „Radio Albena”, Taraclia 25.02-02.03.2008 
3 „Radio Orhei”, Orhei 31.03-06.04.2008 
4 „Bas FM”, Basarabeasca 01.04-07.04.2008 
5 „Radio Albena”, Taraclia 02.04-08.04.2008 
6 „Univers FM”, Cahul  14.04-20.04.2008 
 
 TV Perioada 
1 „Eni-Ai”, Comrat 28.01-03.02.2008 
2 „STV-41”, Taraclia 18.02-24.02.2008 
3 „Albasat”, Nisporeni 10.03-16.03.2008 
4 „AVM”, Edineţ 31.03-06.04.2008 
5 „Sor TV”, Soroca 14.04-20.04.2008 
 
Sesiunile de instruire în teritoriu au fost conduse de instructori locali, profesionişti de înaltă 
calificare, care au fost selectaţi în bază de concurs public, şi anume: 
− Ion ENACHE – producere ştiri radio, producere emisiuni radio, management radio 
− Valentina URSU – producere ştiri radio, producere emisiuni radio, management radio 
− Lidia MARIN – producere ştiri radio, producere emisiuni radio, management radio 
− Ion BUNDUCHI – producere ştiri radio, producere emisiuni radio, management radio 
− Vasile STATE – producere ştiri radio, producere emisiuni radio, management radio 
− Alexandru DOROGAN – producere ştiri TV, producere emisiuni TV, management TV 
− Petru BOGATU – producere ştiri TV, producere emisiuni TV, management TV 
− Ludmila BARBĂ – producere ştiri TV, producere emisiuni TV, management TV 
− Mircea CHISTRUGĂ  – imagine video 
− Vitalie GLINCA – tehnologii informaţionale 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 6428 dolari SUA 
 
Activitatea echipei de consultanţi şi coordonatori ai reţelei 
Sumar: Au avut loc deplasări lunare ale experţilor din Chişinău la posturile locale pentru 
monitorizare şi consultanţă în materie de management radio şi TV, producere a ştirilor radio şi 
TV de la concept şi până la difuzare, producere a emisiunilor radio şi TV de interes comunitar 
de la concept şi până la difuzare. Au fost întreprinse 9 vizite de lucru la  5 staţii radio – „Radio 
Sângera” (4), „Vocea Basarabiei” (1), „Radio Media” (1), „Univers FM” (2), „Sănătatea” (1), şi  
10 vizite de lucru la 6 staţii TV – „Media TV”, „AVM” (2), „Canal X „(3), „TV Prim”, „Yeni Ai”,  
„Flor TV” (3), conform graficului stabilit.  
Coordonatorii au organizat activitatea reţelelor de radio  şi TV locale, au monitorizat schimbul 
reciproc de programe în reţele, inclusiv prin efectuarea unor deplasări de o zi la posturile-
membre ale reţelei, au acordat asistenţă şi consultanţă tehnică etc.  
 
 
Lista echipei de experţi-consultanţi:  
 
Ion BUNDUCHI  consultant în management, conducător al echipei de consultanţi 
Ludmila BARBĂ consultant în producere ştiri şi emisiuni TV  
Vasile STATE consultant în producere ştiri radio 
Lidia MARIN consultant în producere emisiuni radio 
Marcel CHISTRUGĂ consultant în imagine video 
Oleg ILIEŞ consultant în tehnologii audio/video 
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Lista echipei de coordonatori: 
 
Valeriu VASILICĂ  coordonator al reţelei de radio 
Sergiu TUDOS coordonator tehnic al reţelei de radio 
Alexandru DOROGAN coordonator al reţelei TV 
Vitalie GLINCA coordonator tehnic al reţelei TV 
 
Buget: 16 662 dolari SUA 
 
Menţinerea paginii web a reţelei şi asigurarea schimbului de programe în reţea 
În cadrul reţelei de staţii de radio şi TV a fost elaborat mecanismul de schimb reciproc de 
programe şi ştiri vizând crearea unui tracker pentru facilitarea schimbului de programe radio 
şi TV participante la proiect  http://bt.community-media.md, precum şi menţinerea paginii web 
a proiectului în cauză.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 2637 dolari SUA 
 
Schimb de experienţă şi de programe audio/ video în cadrul reţelei de staţii radio şi TV 
Sumar: A fost elaborat mecanismul pentru schimb de experienţă şi ajustarea procesului de 
schimb de programe în reţea. Întrunirile/ master-class pentru membrii reţelelor s-au 
desfăşurat sistematic fie la Chişinău, fie în deplasare, conform obiectivelor stabilite. 
 
Astfel, pe parcursul anului 2008, au fost organizate 11 întruniri de reţea, dintre care 6 întruniri 
s-au desfăşurat în deplasare, inclusiv la posturi TV: „Studio-L”, Căuşeni (18-19.06.2008), 
„Bas TV”, Basarabeasca (23-24.07.2008), „Canal-X”, Briceni şi ”AVM”, Edineţ (29-
30.09.2008), „Media TV”, Cimişlia (10-11.11.2008), şi la posturile de radio: „Bas FM”, 
Basarabeasca (23-24.07.2008), „Radio Media”, Cimişlia (10-11.11.2008), etc.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 7005 dolari SUA 
 
Alte cheltuieli de subprogram: 10 342 dolari SUA 
Total cheltuieli Subprogram 3: 344 260 dolari SUA 
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PROGRAMUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI BUNA GUVERNARE (PAPBG) 
 
Viziune: 
Un sistem de administraţie publică eficient, modern, transparent şi organizaţii ale societăţii 
civile puternice, capabile să supravegheze dacă Guvernul este responsabil pentru acţiunile 
sale 
 
Context: 

- capacitate slabă a societăţii civile de a desfăşura activităţi de monitorizare şi 
advocacy, şi astfel de a supraveghea dacă Guvernul este responsabil pentru acţiunile 
sale; 

- puţină transparenţă în activitatea administraţiei publice, în special, a administraţiei 
centrale; 

- lipsa unui angajament real de a avansa reforma administraţiei publice locale; 
- cele mai importante acte legislative care reglementează activitatea administraţiei 

publice locale au fost adoptate, însă lipseşte un mecanism potrivit pentru 
implementarea lor; 

- funcţionari publici insuficient instruiţi, incapabili să facă faţă provocărilor curente;  
- un nivel extrem de scăzut al dezvoltării economice locale şi o autonomie financiară 

locală încă foarte restrânsă. 
 

În conformitate cu strategia sa, în 2008 Programul Administraţie Publică şi Buna Guvernare a 
desfăşurat diverse activităţi în următoarele domenii: 

- Transparenţă şi responsabilizare 
- Politici publice şi advocacy 
- Asistenţă tehnică şi consultanţă pentru administraţia publică locală 
- Susţinerea procesului de descentralizare 

 
În 2008 Programul a lansat câteva proiecte noi care merită a fi evidenţiate: 
 
Proiectul „Cunoaşte-ţi candidatul!” este o iniţiativă a Programului APBG în perioada 
preelectorală. 7 organizaţii neguvernamentale active în Republica Moldova au format Iniţiativa 
Civică pentru un Parlament Curat (ICPC). Proiectul are drept scop „curăţirea” listelor 
electorale ale partidelor politice, înregistrate pentru alegerile parlamentare din anul 2009, 
contribuind astfel la formarea unui Parlament mai curat. Proiectul este implementat cu 
sprijinul larg al mass-media şi a unor partide politice care au căzut de acord să colaboreze cu 
ICPC în cadrul acestui proiect.  
 
„Monitorizarea Bugetului public naţional” este un proiect lansat de PAPBG în vederea 
stimulării participării civice la monitorizarea unuia dintre cele mai importante domenii de 
interes public, bugetul public. Aceasta este o iniţiativă pe termen lung ce prevede 
monitorizarea unor chestiuni sensibile legate de cheltuielile publice. Membrii societăţii civile şi 
experţii independenţi vor fi cei care vor efectua monitorizarea. Grupul de experţi a fost 
selectat şi instruit în tehnici de monitorizare şi advocacy şi vor începe monitorizarea propriu-
zisă în anul 2009.  Concomitent, a fost elaborat un ghid al procesului bugetar din Republica 
Moldova destinat jurnaliştilor, care vor opta să scrie pe teme legate de bugetul public, precum 
şi pentru publicul larg interesat de subiect. 
 
Proiectul „Monitorizarea reformei administraţiei publice centrale” are drept scop 
evaluarea gradului de implementare a reformei administraţiei publice centrale şi a rezultatelor 
obţinute după trei ani de la începerea acestui proces.  Ulterior, experţii implicaţi în procesul de 
evaluare a reformei, vor desfăşura o monitorizare continuă a viitoarelor acţiuni întreprinse de 
Guvern în acest domeniu, urmărind să asiste autorităţile publice în definirea mai bună a 
priorităţilor reformei şi, când va fi necesar, să atenţioneze societatea civilă despre nereuşitele 
acestei reforme. 
 
„Asistenţă tehnică şi expertiză pentru administraţia publică locală” a fost extins şi în 
anul 2008  datorită succeselor obţinute în prima etapă a acestui proiect, implementat în anii 
2006-2007. Şase APL au beneficiat de o expertiză în diferite domenii, managementul 
informaţional, transparenţă şi relaţii cu publicul, managementul proiectelor şi parteneriate 
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publice-private. Unele dintre instituţiile beneficiare şi-au diversificat instrumentele şi
mijloacele de comunicare cu publicul şi au înregistrat progrese semnificative în deschiderea
către public prin intermediul paginilor web nou create sau înnoite sau creând parteneriate cu
organizaţiile neguvernamentale locale.  Managementul acestor instituţii, precum şi prestarea
serviciilor publice a fost îmbunătăţită datorită suportului tehnic semnificativ oferit instituţiilor în
cadrul acestui proiect. 

Director de program:  Olesea STAMATE, Email: ostamate@soros.md
Coordonator de program:  Zinaida ADAM,  Email: zadam@soros.md 

Total cheltuieli pentru administrarea programului:   21 760 dolari SUA
Total cheltuieli program:  395 201 dolari SUA 

Abrevieri şi acronime: 

AO Asociaţie Obştească 
APL Administraţie Publică Locală 
DEL Dezvoltare Economică Locală 
IDIS „Viitorul” Institutul pentru Dezvoltarea Iniţiativelor Sociale „Viitorul”
ICPC Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat 
LGI/OSI Local Government Initiative/ Open Society Institute 
ONG Organizaţie neguvernamentală 
PAPBG Programul Administraţie Publică şi Buna Guvernare
PNUD Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
RAPC Reforma Administraţiei Publice Centrale 
SUA Statele Unite ale Americii 
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SUBPROGRAMUL 1: TRANSPARENŢĂ ŞI RESPONSABILIZARE 
 
Obiective:  

- consolidarea capacităţii societăţii civile de monitorizare şi advocacy  
- sporirea responsabilităţii Guvernului pentru acţiunile sale 
- contribuirea la un proces de luare a deciziilor mai transparent 
- sporirea responsabilităţii partidelor politice şi a unui vot mai bine informat 

 
Proiecte operaţionale: 
 
Monitorizarea reformei administraţiei publice centrale 
Planul strategiei RAPC (2006-2008) a expirat la finele anului 2008. În acest context, PAPBG 
a iniţiat acest proiect care are drept scop evaluarea progresului înregistrat de guvern în 
implementarea reformei date. Centrul de Politici Publice PROVIDUS din Letonia a fost 
selectat printr-un concurs internaţional în vederea elaborării metodologiei de evaluare şi 
monitorizare a RAPC din Moldova. Metodologia va fi finalizată în luna ianuarie 2009, ulterior 
experţii de la PROVIDUS vor instrui un grup de experţi independenţi şi reprezentanţi ai 
societăţii privind aplicarea practică a metodologiei. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului:  256 dolari SUA 
 
Proiecte mixte 
 
Cunoaşte-ţi candidatul! 
Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat  a fost creată de 7 organizaţii neguvernamentale 
dintre cele mai active şi care au o imagine pozitivă în societate: Centrul pentru Promovarea 
Accesului la Informaţie „Access Info”, Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT”, 
Asociaţia Presei Independente, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, Centrul de 
Investigaţii Jurnalistice, Centrul Independent de Jurnalism şi Fundaţia Soros-Moldova. 
Proiectul are drept scop ridicarea nivelului de conştientizare a importanţei unei alegeri 
electorale bine informate, precum şi sporirea gradului de responsabilizare a partidelor politice 
faţă de cetăţenii Moldovei. Fiind planificat pentru perioada preelectorală şi electorală, 
rezultatele acestui proiect vor putea fi determinate după alegerile parlamentare care se vor 
desfăşura în primăvara anului 2009. Principala componentă a acestui proiect o constituie 
desfăşurarea investigaţiilor asupra candidaţilor politici a principalelor partide politice pentru a 
stabili dacă aceştia corespund sau nu criteriilor de integritate, stabilite de membrii ICPC. În 
anul 2008 membrii ICPC au dus tratative preliminare cu partidele politice despre acest proiect 
şi au reuşit să obţină acordul majorităţii partidelor vizate, să colaboreze cu ICPC în cadrul 
acestui proiect. Grupul de jurnalişti a fost selectat şi instruit, iar aceştia au început activitatea 
de investigare în decembrie 2008. În anul 2009, rezultatele investigaţiilor vor fi verificate de 
către un grup de jurişti, de trei referenţi, precum şi de membrii ICPC. Dacă candidaţii 
identificaţi incompatibili cu criteriile de integritate nu vor fi scoşi din listele electorale ale 
partidelor, ICPC va publica şi va disemina rezultatele investigaţiilor. 
 
Buget operaţional: 19 689 dolari SUA 
Grant: 29 510 dolari SUA 
 
Monitorizarea Bugetului public naţional 
Acest proiect are drept scop sporirea nivelului de înţelegere de către  societatea civilă a 
problemelor legate de Bugetul public naţional şi monitorizarea activităţii Guvernului ce ţine de 
cheltuielile publice. Acesta este un proiect complex care va continua şi în anul 2009. Cu toate 
acestea, în 2008 PAPBG a reuşit să implementeze câteva activităţi de pregătire pentru 
proiectul de monitorizare a Bugetului public naţional în anul 2009.  
Ghidul procesului bugetar din Republica Moldova a fost elaborat de către un expert selectat 
din PAPBG în cadrul unui concurs deschis şi va putea fi folosit de jurnalişti şi reprezentanţii 
ONG-urilor în activităţi de monitorizare a bugetului public. 
În acelaşi timp, PAPBG a selectat şi a instruit un grup de experţi în tehnici de monitorizare şi 
advocacy a Bugetului public naţional, care ulterior au identificat domeniile lor de interes şi vor 
începe activitatea de monitorizare în ianuarie 2009. 
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Unul din experţii care va fi implicat în proiect, Alexandrul Oprunenco a fost delegat să
reprezinte proiectul la un atelier de lucru internaţional pe tema „Rolul societăţii civile în
programele finanţate de donatori”, în ianuarie 2009 la Washington DC, SUA. 

Buget operaţional: 10 930 dolari SUA 
Grant de călătorie: 1 373 dolari SUA 

Monitorizarea activităţilor autorităţilor publice locale 

Acest proiect a fost elaborat în vederea consolidării capacităţii societăţii civile de a desfăşura
activităţi de watch-dog asupra activităţilor APL, de a spori nivelul de transparenţă şi, de a
stimula participarea civică la procesul de luare a deciziilor. Proiectul a fost implementat în
două etape. Prima s-a desfăşurat în perioada 23-25 mai 2008, când experţii de la OSI – Sofia
au ţinut un training pentru un grup de 24 reprezentanţi ai 10 ONG locale,  selectate printr-un
concurs deschis. În cea de a doua etapă, organizaţiile participante la training au fost invitate
să depună ofertele lor de proiecte, iar 4 dintre acestea au primit finanţare pentru
implementarea proiectelor în 7 localităţi din Republica Moldova. Organizaţiile din Chişinău
implementează proiectele proprii în colaborare cu o organizaţie neguvernamentală locală
pentru a asigura o mai bună comunicare cu reprezentanţii localităţii date. 

Buget operaţional: 9 881 dolari SUA  
Granturi: 67 589 dolari SUA 

Granturi:  

Iniţiativa Civică Căuşeni 
Beneficiar: A. O. “Centrul Naţional de Studii si Informare pentru problemele femeii: 
parteneriat pentru dezvoltare” 
Director de proiect: Zinaida Onica 
Sumar: Scopul acestui proiect a fost  stimularea grupurilor sociale de a se implica în activităţi
de watch-dog în vederea creşterii nivelului de responsabilitate a APL pentru acţiunile sale în
faţa locuitorilor din Căuşeni.  Proiectul  prevede creşterea capacităţii APL de a integra
dimensiunea gender în procesul de planificare a bugetului local. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 15 056 dolari SUA 

Monitorizarea bugetului şi asigurarea transparenţei executării lui de către APL din
oraşul Făleşti  
Beneficiar: A.O. „Cutezătorul”, Făleşti 
Director de proiect: Vitalie Cimpoieş 
Sumar: Activităţile organizate în cadrul acestui proiect au avut scopul de a ridica nivelului de
informare a cetăţenilor despre bugetul oraşului Făleşti şi implicarea lor în procesul de elabor-
are, adoptare şi de monitorizare a acestuia. La final, s-au formulat recomandări privind îm-
bunătăţirea activităţii Consiliului Local şi utilizarea mai eficientă a resurselor financiare locale. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 11 831 dolari SUA 

Transparenţa decizională la nivel local   
Beneficiar:  A.O „Centrul de asistenţă a autorităţilor publice” 
Director de proiect:  Eugen Hristev 
Sumar: Acest proiect este implementat concomitent în oraşul Leova şi Nisporeni, şi are drept
scop consolidarea capacităţii societăţii civile de monitorizare a bugetului local la diferite etape,
de la planificare  până la implementarea lui, asigurând astfel un proces decizional mai
transparent şi facilitarea accesului cetăţenilor la informaţie de interes public. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 8 652 dolari SUA 

Cere socoteală pentru banii publici! 
Beneficiar: Asociaţia Presei Independente 
Director de proiect: Petru Macovei 
Sumar: Acest proiect are drept scop dezvoltarea cunoştinţelor jurnaliştilor locali referitor la
buget şi implicarea lor în monitorizarea activităţilor APL în 4 localităţi  - Soroca, Ungheni,
Rezina şi Cimişlia prin implementarea proiectului se intenţionează să sporească nivelul de 
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transparenţă a tranzacţiilor bugetare la nivel local şi interesul populaţiei pentru problemele ce
ţin de buget reflectându-le în presa locală. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului:  32 050 dolari SUA 

Total cheltuieli Subprogram 1: 139 228 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 2: POLITICI PUBLICE ŞI ADVOCACY 
 
Obiective: 

– de a susţine elaborarea unor politici publice viabile; 
– de a determina schimbarea de politici prin elaborarea studiilor aprofundate în diferite 

domenii. 
 
Granturi 
 
Ameliorarea atractivităţii investiţionale a Republicii Moldova: o abordare regională 
Beneficiar:  A.O. „Centrul Analitic Independent „Expert-grup” 
Director de proiect: Valeriu Prohniţchi 
Sumar: Scopul acestui proiect este de a evalua potenţialul şi atractivitatea investiţională a 
diferitor regiuni din Moldova în vederea stimulării dezvoltării economice regionale. Rapoartele 
care vor fi elaborate în cadrul acestui proiect, se vor concentra asupra evidenţierii condiţiilor 
atractive şi potenţialul de investiţii, precum şi riscurilor, obstacolelor pe care investitorii locali 
şi străini ar putea să le întâmpine în diferite regiuni din Moldova. Studiile vor avea un caracter 
analitic şi vor oferi recomandări pentru factorii decizionali pentru o mai bună implementare a 
politicilor de dezvoltare locală. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 77 820 dolari SUA 
 
Alte cheltuieli: 73 dolari SUA 
Total cheltuieli Subprogram 2: 77 893 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 3: ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI CONSULTANŢĂ PENTRU APL 
 
Obiective: 

-  modernizarea managementului public prin acordare de asistenţă tehnică pentru APL. 
 
Proiecte operaţionale: 
 
Consultanţă şi expertiză pentru APL (etapa II) 
8 experţi-consultanţi au fost selectaţi pentru a oferi consultanţă Primăriei Municipiului 
Chişinău, Preturilor Centru, Ciocana şi Botanica, precum şi primăriilor oraşelor Cahul şi 
Comrat. Timp de 6-12 luni, experţii au oferit instituţiilor menţionate expertiză în diferite 
domenii:  management informaţional, transparenţă şi relaţii cu publicul, managementul 
proiectelor şi parteneriat public- privat. În anul 2008 proiectul s-a dovedit a fi unul deosebit de 
productiv. Pretura Centru a Primăriei Municipiului Chişinău a primit premiul “Clopoţelul de 
bronz” pentru eforturile sale considerabile de deschidere faţă de public. Preturile din Chişinău, 
de asemenea, au beneficiat de înnoirea paginilor web, precum şi de baze de date vaste 
pentru diferite departamente, care au contribuit la grăbirea procesului de prestare a serviciilor 
publice şi a stocării informaţiilor. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 70 581 dolari SUA 
 
Parteneriate între donatori 
În anul 2008 PAPBG a decis să îşi unească eforturile cu PNUD în vederea implementării unui 
Proiect de dezvoltare a municipiului Chişinău.  Dat fiind faptul că proiectul a fost în mare parte 
finanţat de PNUD Moldova, iar actorii implicaţi în realizarea  proiectului selectate în mod 
special  PAPBG a semnat un acord de colaborare, transferând astfel partea sa spre 
administrare PNUD Moldova. Acest proiect are drept scop consolidarea capacităţii 
instituţionale şi financiare a Consiliului Municipal şi a Primăriei Chişinău în atingerea unor 
obiective de dezvoltare şi îmbunătăţire a serviciilor publice. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 58 210 dolari SUA 
 
Granturi: 
 
Dezvoltare economică locală IV 
Beneficiar: Centrul Contact 
Director de proiect: Margareta Vameş 
Sumar: Aceasta este cea de a patra etapă a proiectului de dezvoltare economică locală. În 
acest an proiectul şi-a extins aria geografică de implementare în alte patru localităţi, 
numărând până în prezent 25 de localităţi rurale din Moldova. Obiectivul principal al 
activităţilor acestui proiect este de a consolida eforturile de planificare strategică depuse 
anterior, consolidarea dezvoltării economice locale, susţinerea şi încurajarea iniţiativei private, 
în special, în afacerile care nu ţin de domeniul agricol, precum şi consolidarea capacităţii 
locale de creditare a afacerilor din diverse domenii. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 10 000 dolari SUA 
 
Total cheltuieli Subprogram 3: 138 791 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 4: SUSŢINEREA PROCESULUI DE DESCENTRALIZARE 

Obiectiv: 
- contribuţii la consolidarea autonomiei financiare şi descentralizarea fiscală. 

Proiecte operaţionale: 

Finanţarea instituţiilor preuniversitare de învăţământ din Republica Moldova 
Acest proiect a fost iniţiat în baza solicitării Ministerului de Finanţe al Republicii Moldova de a
realiza o expertiză în elaborarea metodologiei de finanţare a instituţiilor preuniversitare de
învăţământ prin intermediul transferurilor cu destinaţie specială din Moldova. 
O echipă internaţională formată din trei experţi a fost selectată printr-un concurs internaţional
deschis. Jan Hercyznski, liderul echipei, s-a oferit să fie  asistat de două asistente-experte din
România, dna Adina Simandan şi dna Diana Mihaela Iancu, astfel facilitând procesul de
comunicare cu beneficiarii locali. Implementarea proiectului a început în luna octombrie 2009,
iar experţii au reuşit să efectueze prima vizită de două săptămâni în Moldova, când s-au
familiarizat cu cadrul legislativ relevant, standardele de ecualizare a transferurilor, au colectat
date şi au desfăşurat primul seminar introductiv pentru reprezentanţii Ministerului de Finanţe.
Alte activităţi urmează a fi desfăşurate conform planului de acţiuni în 2009 şi se preconizează
a fi finalizate în luna mai anul curent. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 360 dolari SUA 

Total cheltuieli Subprogram 4: 360 dolari SUA  

Alte activităţi 

Conferinţa Regională LGI „Consolidarea capacităţii societăţii civile şi a APL din ţările
care fac parte din politica europeană de vecinătate” 

Această conferinţă a fost organizată din iniţiativa LGI la 4-5 decembrie 2008 în Chişinău.
Reprezentanţi a cinci ţări, care sunt vizate de politica europeană de vecinătate, Armenia,
Azerbaidjan, Georgia, Ucraina şi Moldova au participat la  conferinţă. Discuţiile au fost
concentrate asupra aspectelor practice de implementare a proiectelor în câteva domenii
strategice comune pentru toate ţările participante cum ar fi drepturile omului şi
descentralizarea, societatea civilă şi practici de advocacy pe lângă autorităţile publice în
susţinerea unei societăţi deschise, implicarea LGI şi a fundaţiilor naţionale în monitorizarea
politicii europene de vecinătate, transparenţă fiscală şi monitorizarea bugetului,
managementul educaţional şi reformele guvernamentale. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 19 548 dolari SUA  

Atelierul „Transparenţa şi auditul  APL” 
Coordonatorul Programului APBG a participat la un atelier regional cu privire la transparenţa
şi auditul APL, care a fost organizat de LGI în februarie 2008 în Kiev, Ucraina. La acest
atelier, participanţii din Europa de Sud-Est, Europa de Est şi Caucaz şi-au împărtăşit
cunoştinţele şi experienţa în domeniul soluţionării  problemelor ce ţin de resursele umane şi
legislative care stau la baza practicilor de audit de succes. Fiecare dintre participanţi a
evidenţiat similarităţile şi diferenţele dintre ţările din regiunile pe care le reprezentau  în acest
domeniu. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului:  68 dolari SUA 

Total cheltuieli pentru alte activităţi:  19 616 dolari SUA 
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PROGRAMUL DE DREPT 
 
Viziune:  
Programul de drept promovează şi susţine dezvoltarea societăţii deschise, democratice, 
fundamentată pe principiile respectării drepturilor omului şi a normelor statului de drept.  
 
Context: 
Guvernul este întâiul garant al drepturilor omului, dar şi cel dintâi care le încalcă. Acest 
paradox explică de ce existenţa mecanismelor de protecţie a drepturilor omului nu le face în 
mod obligatoriu şi instrumente imediat fezabile. Din acest punct de vedere este important să 
se aplice presiuni bine echilibrate asupra instituţiilor de stat pentru asigurarea nu doar a 
schimbărilor de politici, dar şi a practicilor behavioriste.  
 
Republica Moldova se confruntă cu un vid fără precedent între aderenţa la instrumente 
internaţionale pentru protecţia drepturilor omului şi rutina zilnică a organelor menite să 
protejeze ordinea de drept. Acestea au beneficiat la diferite etape de cele mai diverse tipuri 
de asistenţă; unele, aşa cum este sistemul judiciar, au fost mai mult sau mai puţin, subiecte 
ale monitorizării şi a patronajului instituţiilor donatoare, în timp ce altele, cum ar fi poliţia, nu s-
au bucurat nici cel puţin de o evaluare cât de cât comprehensivă a necesităţilor. Acelaşi lucru 
se poate afirma, cu unele excepţii, şi despre sistemul procuraturii. De aceea, sistemul justiţiei 
penale are nevoie de indicatori clari de succes, fundamentaţi pe libertăţi şi drepturi 
individuale, securitate şi siguranţă individuală, parteneriat social, asistenţa victimelor. Lipsa 
de intervenţii în politicile penale ale statului, lipsa eforturilor advocacy pentru filtrarea lor prin 
standardele drepturilor omului poate finaliza cu un impact mult sub aşteptări a eforturilor 
precedente de elaborare şi implementare a strategiilor de acces la justiţie şi transfer de know-
how. Un sistem eficient de asistenţă juridică garantată de stat pentru grupuri marginalizate, 
judecători bine instruiţi şi avocaţi, soft-uri de administrare a dosarelor sunt elemente esenţiale 
a unui sistem eficient de justiţie penală – dar, totuşi elemente. Republica Moldova are nevoie 
de asistenţă pentru crearea politicilor de stat eficiente şi holistice în domeniul justiţiei şi 
plasarea acesteia la nivelul superior al agendei politice.  
 
Justiţia nu se poate face în lipsa unor schimbări decisive de accente, menite să re-
configureze valorile şi să asigure ruperea definitivă de trecutul sovietic, în lipsa indicatorilor de 
succes sau bazându-ne pe pseudo succese. Poliţia nu poate activa în corespundere cu 
cerinţele respectării drepturilor omului, căutând cu orice preţ să menţină indicatorul fals de 
descoperire infracţională la 100%.  
 
Procurorii nu pot ataca neîntemeiat şi în „bandă rulantă” orice hotărâre a instanţei de fond 
care nu coincide gradului de severitate solicitat de ei. 
 
Avocaţii remuneraţi din Bugetul de stat nu pot semna, pur şi simplu, acte procedurale fără a 
acorda consultanţă efectivă. 
O astfel de justiţie nu ar apăra societatea de infracţiuni şi infractori, n-ar avea nimic în comun 
cu protecţia drepturilor omului în efectuarea justiţiei. Ea ar servi doar la menţinerea pseudo-
indicatorilor de succes şi a formalităţilor de natură procesuală în defavoarea drepturilor 
omului.  
 
Obiectivele programului de drept sunt orientate tocmai spre intoleranţa, devoalarea unei astfel 
de stări, de fapt în favoarea unei justiţii echitabile şi bazate pe standardele internaţionale ale 
drepturilor omului la care Republica Moldova este parte.   
 
Obiective specifice:  
− consolidarea capacităţii societăţii civile de monitorizare şi implementare a drepturilor 

omului în practică, de utilizare a rezultatelor monitorizărilor pentru promovarea politicilor şi 
practicilor guvernamentale şi a organelor de drept, în conformitate cu valorile acceptate 
de respectare a drepturilor omului; 

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

− dezvoltarea adecvată a justiţiei şi altor instituţii care asigură şi facilitează accesul egal şi 
al tuturor la justiţie; 
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− dezvoltarea capacităţii, consolidarea efortului şi încurajarea organizaţiilor 
neguvernamentale, precum şi a cetăţenilor să facă uz efectiv de lege pentru promovarea 
şi protecţia interesului public, asigurarea monitorizării efective a actului de guvernare, a 
proceselor decizionale şi transparenţei.  

 
În anul 2008 Programul de Drept a continuat  implementarea  activităţilor îndreptate să 
stabilească profilul viitor al Programului de Drept a Fundaţiei Soros-Moldova ca un centru 
solid pentru cercetarea politicilor  juridice, al impactul legislaţiei şi de advocacy. Programul a 
continuat să aplice aceste instrumente în trei domenii prioritare de activitate pentru 2008: 
accesul la justiţie, eficientizarea justiţiei penale şi accesul la informaţie.  
 
În aceste domenii Programul a obţinut următoarele rezultate:  
- programul s-a afirmat în calitate de partener principal din partea societăţii civile pentru 

reformarea sistemului de asistenţă juridică (Legal Aid), şi a oferit în acest scop asistenţă 
intelectuală şi financiară Ministerului Justiţiei pentru crearea Consiliului Naţional pentru 
Asistenţă Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) şi a oficiilor sale teritoriale; 

- a menţinut şi dezvoltat avocatura publică; 
- a elaborat majoritatea actelor cu caracter secundar necesare pentru punerea în aplicare a 

Legii cu privire la Asistenţa Juridică Garantată de Stat ; 
- a dat definiţia insuccesului justiţii penale din perspectiva drepturilor omului, care orbitează 

în jurul următoarei probleme: legislaţia penală este afectată de modificări permanente 
fără evaluarea profesională a impactului, indicatori de performanţă falşi, care conduc la 
deficienţe şi rezerve pentru înregistrarea infracţiunilor ce nu au perspectivă evidentă şi 
imediată de descoperire, proceduri complicate şi birocratice care suprasolicită instanţele 
cu cauze minore (fapt ce duce inevitabil la examinarea superficială şi în grabă a cauzelor 
cu grad sporit de complexitate), exces de utilizare a declaraţiilor martorului, bănuitului, 
învinuitului, inculpatului ca mijloace de probă, lipsa oricărei metodologii de monitorizare a 
justiţiei penale, lipsa politicilor penale de durată, „identitatea pierdută” a procurorului în 
sistemul justiţiei penale şi altele; 

- a susţinut monitorizarea complexă a dreptului la informaţie, crearea grupurilor de referinţă 
regionale (task force groups) pentru monitorizarea şi utilizarea intensă a legii; 

- a susţinut un program complex de instruire a reprezentanţilor autorităţilor publice locale în 
domeniul accesului la informaţie; 

- a asigurat desfăşurarea cu succes a multiplelor acţiuni menite să determine schimbarea 
de atitudini la nivel de autorităţi şi societate – ambele amorfe în ceea ce priveşte 
solicitarea şi, respectiv, oferirea de informaţii; 

- a contribuit la creşterea substanţială a numărului de răspunsuri prompte din partea 
instituţiilor statului dar care, oricum, suferă grav de lipsă de substanţă. 

 
Director de program: Victor MUNTEANU, Email: vmunteanu@soros.md 
Manager financiar: Marcel VARMARI, Email:  mvarmari@soros.md 
Coordonator din partea FSM pentru CNAJGS: Iurie CUZA, Email:  icuza@soros.md  
Asistent de program: Tatiana DANILESCU, Email: tdanilescu@soros.md 
 
Cheltuieli pentru administrarea programului:   33 610 dolari SUA 
Total cheltuieli pentru realizarea Programului de Drept: 570 561 dolari SUA 
 
Abrevieri şi acronime: 
 
CNAJGS Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat 
BAP Biroul de Avocaţi Publici 
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SUBPROGRAMUL 1: DEZVOLTAREA SISTEMULUI JUDICIAR 
 
Obiectiv: dezvoltarea managementului instanţelor de judecată şi asistenţa metodologică 
pentru o justiţie eficientă.  
 
Publicaţii în cadrul subprogramului: 
 
Modele de cereri în justiţie 
Beneficiar: Curtea Supremă de Justiţie, Colegiul civil şi de contencios administrativ 
Director de proiect: Mihai POALELUNGI 
Rezumat:  În vederea reducerii cazurilor de încălcare a dreptului de  „acces la justiţie”, din 
motive formale, precum şi în scopul facilitării accesului şi adresării cu cereri în instanţa de 
judecată, judecătorii şi colaboratorii Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii 
Supreme de Justiţie au selectat şi au întocmit un şir de cereri-model în strictă corespundere 
cu legislaţia procesual-civilă. Lucrarea este de o reală valoare pentru juriştii oricărui tip de 
organizaţii, pentru avocaţi, studenţi ai facultăţilor de drept.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 3 854 dolari SUA 
 
 
Culegeri de practică judiciară a Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii 
Supreme de Justiţie (2007) 
Beneficiar: Curtea Supremă de Justiţie, Colegiul civil şi de contencios administrativ 
Director de proiect:  Mihai POALELUNGI 
Rezumat: Odată cu implementarea noii legislaţii în Republica Moldova şi a noului sistem 
judiciar, a apărut un gol în practica de aplicare a noii legislaţii civile. În anul 2007, cu suportul 
Fundaţiei Soros-Moldova, a fost editată şi publicată lucrarea  „Culegere de practică judiciară a 
Colegiului civil şi de contencios administrativ (2005-2006)”, care a avut şi are o mare 
importanţă în aplicarea legislaţiei civile în Republica Moldova. Publicaţia în cauză a permis 
începerea unificării şi stabilizării relaţiilor civile în societate. Proiectul dat, constituie o 
continuare a seriei jurisprudenţei menţionate. Difuzarea acestei lucrări între jurişti va contribui 
la  reglementarea corectă şi univocă a oricăror situaţii juridice şi va aduce la stabilizarea 
reglementării raporturilor juridice civile.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 12 027 dolari SUA 
 
Accesul la justiţie: concept, exigenţe, realizări şi perspective 
Autor: Victor ZAHARIA 
Rezumat: Prezenta lucrare abordează novatoriu problema accesului la justiţie, nu atât din 
punct de vedere al funcţionalităţii mecanismului de înfăptuire a justiţiei, cât în special din 
perspectiva justiţiabilului: care sunt necesităţile justiţiei, care este răspunsul mecanismului de 
înfăptuire a justiţiei la aceste necesităţi. Scopul principal al cercetării este valorificarea 
moştenirii filosofico-juridice, experienţei istorice, cadrului normativ internaţional şi bunelor 
practici în domeniu în vederea conturării unui model echitabil, eficient, nediscriminator de 
acces la justiţie orientat la necesităţile justiţiabilului în condiţiile unui stat de drept. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 2 144 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea Subprogramului 1: 18 025 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 2: ACCESUL LA JUSTIŢIE  
 
Obiectiv: Susţinerea Guvernului în reformarea sistemului de asistenţă juridică, garantată de 
stat, ajustat la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului şi cele mai bune 
practici. 
 
Granturi: 
 
„Biroul Pilot Avocaţii Publici” 
Beneficiar: Biroul Asociat de Avocaţi „Avocaţii Publici” 
Director de proiect: Igor CIOBANU  
Rezumat: Proiectul a derulat ca o continuare logică a proiectelor similare, implementate de 
FSM pe parcursul anilor 2006-2007 şi anume: „Crearea birourilor de avocaţi publici” şi 
„Pilotarea bunelor practici şi transferul de cunoştinţe pe asistenţa juridică garantată de stat în 
sec. Ciocana şi în sec. Botanica mun. Chişinău”.  Biroul Asociat de Avocaţi „Avocaţii Publici” 
a continuat acordarea serviciilor de asistenţă juridică calificată pe cauze penale persoanelor 
reţinute, învinuite, condamnate sau inculpaţilor care nu pot să angajeze un avocat privat, 
precum şi consultaţii juridice oricăror persoane care contactează biroul. Obiectivul principal al 
biroului este să contribuie la punerea efectivă în aplicare a noii Legi cu privire la asistenţa 
juridică garantată de stat, nr. 198 – XVI din 26 Iulie 2007 prin acordarea serviciilor calitative 
de asistenţă juridică persoanelor defavorizate. Activitatea BAP are ca scop final crearea unui 
sistem efectiv de acordare a asistenţei juridice garantate de stat în Republica Moldova. 
Durata proiectului ianuarie-decembrie 2009. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului:  100 000 dolari SUA 
 
Consolidarea capacităţilor sistemului de asistenţă juridică garantată de stat 
Beneficiar: Oficiul Teritorial Chişinău al CNAJGS 
Director de proiect: Lilian DARII   
Rezumat: Misiunea proiectului este de a consolida capacităţile funcţionale ale Oficiilor 
teritoriale ale CNAJGS în vederea instituţionalizării unui nou sistem cost-eficient, 
accesibil şi nediscriminator de asistenţă juridică garantată de stat în baza Legii cu 
privire la asistenţa juridică garantată de stat. În cadrul proiectului au fost organizate 
sesiuni de orientare pentru angajaţii sistemului de asistenţă juridică garantată de stat 
(coordonatorii şi consultanţii), un atelier de lucru „Strategia preliminară de activitate a 
CNAJGS”, o Conferinţă naţională de lansare a noului sistem de asistenţă juridică garantată 
de stat şi seminare regionale sub genericul „Noul sistem de asistenţă juridică garantată de 
stat”. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului:  44 950 dolari SUA 
 
Sprijin financiar pentru participarea la întrunirile de planificare strategică cu 
reprezentanţii Human Rights and Governance Grants Program, Open Society Institute, 
Budapesta, Ungaria, în perioada 28 – 31 mai  
Beneficiar: Nadejda HRIPTIEVSCHI, expert  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 805 dolari SUA 
 
Suport financiar pentru efectuarea vizitei de studiu în Amsterdam, Olanda în perioada 
22-26 iunie 
Beneficiar: Ion PĂDURARU, Ludmila DIMITRIŞIN, Mihai POPESCU, Mihai LUPU, Alexandru 
TĂNASE, Igor CIOBANU, Victor MUNTEANU, Iurie CUZA, Marcel VARMARI,  
Rezumat: Legal Aid Board, Amsterdam a organizat o vizită de studiu pentru membrii 
CNAJGS în vederea studierii cadrului legislativ şi a experienţei practice în implementarea 
sistemului de asistenţă juridică garantată de stat pentru categoriile social-vulnerabile ale 
populaţiei. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 14 123 dolari SUA 
 
Proiect operaţional. Crearea unui sistem comprehensiv de asistenţă juridică garantată 
de stat 
Rezumat: Acest proiect va contribui la crearea şi consolidarea capacităţii noului sistem de 
asistenţă juridică garantată de stat să acorde servicii şi consiliere juridică calificată 
beneficiarilor eligibili. El este conceput pe fundalul experienţei acumulate de proiectul 
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precedent “Accesul la justiţie în Moldova: reprezentarea categoriilor de persoane 
defavorizate” implementat de Programul de drept al Fundaţiei Soros-Moldova  perioada 
2004-2007, astfel asigurând continuarea şi finalizarea cu succes a reformei iniţiate de 
Ministerul Justiţiei pentru reformarea asistenţei juridice.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 63 053 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea Subprogramului 2: 222 931 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 3: JUSTIŢIA PENALĂ 
 
Obiective:  
− elaborarea politicilor penale; 
− promovarea aplicării alternativelor la detenţie; 
− limitarea utilizării excesive a arestului preventiv; 
− sensibilizarea opiniei publice cu privire la practicile de aplicare a torturii şi reprezentarea 

victimelor în cazurile de impact. 
 
 
Proiecte operaţionale: 
 
Eficientizarea justiţiei penale în Moldova: evaluarea status-quo  
Rezumat: Proiectul presupune efectuarea unei evaluări fundamentale a sistemului justiţiei 
penale în Moldova care va dezvălui modul de funcţionare curentă a justiţiei penale, modul de 
colectare a datelor statistice de către instituţiile de stat şi modalitatea de utilizare a acestor 
date de către actorii-cheie în determinarea politicii şi practicii în domeniul  justiţiei penale. O 
atenţie deosebită este acordată indicatorilor de performanţă utilizaţi de sistem şi sunt revizuite 
mecanismele de monitorizare în cazul în care există. 
În anul 2008 a fost efectuată o vizită de lucru a experţilor internaţionali (Roger Smith şi Jean 
Redpath) pentru intervievarea actorilor justiţiei penale. Experţii naţionali au efectuat 35 de 
interviuri individuale şi de grup pe întreg teritoriul RM, de asemene au fost revizuite datele 
statistice colectate de la instituţiile pertinente. A fost efectuat un sondaj de opinie pe întreaga 
ţară cu obiectivul principal de a determina nivelul de încredere a populaţiei Republicii 
Moldova în sistemul de justiţie penală. A fost elaborată prima variantă de raport. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 36 718 SUA 
 
 
Programe finanţate integral de către Iniţiativele Juridice ale Institutului pentru o 
Societate Deschisă - OSJI/OSI / Programul regional HRGGP şi administrate de 
Programul de Drept al Fundaţiei Soros- Moldova 
 
Suport financiar pentru participarea dlui Victor Munteanu la „LSRC Conference”, 
desfăşurată în Londra, Marea Britanie în perioada 18-20 iunie  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului:  1 800 dolari SUA 
 
Suport financiar pentru organizarea şi desfăşurarea Conferinţei regionale „Asigurarea 
calităţii asistenţei juridice în cauzele penale”, în perioada 29-30 septembrie    
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 16 386 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea Subprogramului 3: 18 186 dolari SUA 
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ALTE PROIECTE 
 
Programe implementate cu suportul financiar a Agenţiei Suedeze Internaţionale pentru 
Dezvoltare (SIDA) 
 
Granturi: 
 
Consolidarea Societăţii Civile:  Grupuri marginalizate.  Re-integrarea socială a foştilor 
deţinuţi 
Beneficiar: Institutul de Reforme Penale (www.irp.md)  
Director de proiect: Igor DOLEA 
Rezumat: Obiectivul principal al acestui proiect este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii 
asistenţei pentru reintegrarea socială a ex-deţinuţilor,  ca o categorie marginalizată de 
populaţie, prin crearea unui model de interacţiune a serviciilor penitenciare şi celor 
comunitare. În anul 2008 au fost desfăşurate activităţi de pregătire pentru liberare din 
penitenciar (monitorizarea componentelor de pregătire pentru liberare şi reintegrare socială a 
persoanelor liberate din locurile de detenţie); de reintegrare socială a persoanelor liberate din 
locurile de detenţie; de restabilire a relaţiilor cu comunitatea şi de mediatizare.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului: 242 090 dolari SUA 
 
Cheltuieli administrative în cadrul Proiectului SIDA: 1 680 dolari SUA 

http://www.irp.md/


PROGRAMUL INIŢIATIVE EUROPENE  
 
Viziune:  
Integrarea europeană reprezintă un proces care, în condiţiile unei bune gestionări, ar putea 
să ofere cadrul necesar pentru modernizarea ţării prin intermediul politicilor guvernamentale 
mai liberale, care ar fi fost acceptate de cetăţeni în aşteptarea aderării la UE. Un asemenea 
set de stimulente şi descurajări este necesar oricărui proces de reformă politică şi economică, 
în condiţiile în care există o clasă politică vizionară şi cu voinţa expresă de a moderniza 
Moldova într-o perioadă relativ scurtă. 
 
Context: 
4 ani în urmă, dintr-un amalgam de considerente politice, strategice, regionale, dar şi 
personale, guvernanţii actuali ai Republicii Moldova, reprezentaţi de Partidul Comuniştilor şi 
PPCD, au declarat integrarea europeană drept obiectivul strategic al politicii externe şi interne 
al ţării. De menţionat că, după cum nici un partid nu se declară anti-democratic, la fel nu 
există partide, decât marginale, care se declară anti-europene. Astfel, integrarea europeană a 
devenit un simbol politic folosit în mod oportunist de către garnitura guvernamentală, dar şi de 
partidele de opoziţie, atât parlamentare, cât şi extra-parlamentare.  
 
Cu toate acestea, semnificaţia procesului de integrare europeană constă în implementarea 
reformelor autentice în varii domenii prin transpunerea acquis-ului comunitar, dar şi prin 
respectarea normelor democratice şi în mod special a criteriilor de la Copenhaga. 
 
Este necesar de asigurat ireversibilitatea procesului de integrare europeană, care la 
momentul de faţă este subminat de un discurs dublu al guvernării, ce pune în evidenţă 
discrepanţa între politicile interne şi ambalarea acestora pentru consumul extern la Bruxelles 
şi în alte capitale europene.  
 
În acest context, societatea civilă are misiunea majoră de a monitoriza activităţile Guvernului 
în domeniu pentru a reduce decalajul între vorbe şi fapte, insistând asupra reformării politice 
şi economice autentice.  
 
Totodată, pentru ca societatea civilă să fie capabilă să influenţeze activ procesul de integrare 
europeană este necesar de consolidat capacitatea acesteia prin intermediul îmbunătăţirii 
funcţiilor de monitorizare, consultare şi expertiză. Acest fapt, la rândul său, va pune în valoare 
nu doar calitatea de observator, ci şi cea de promotor profesionist şi eficient al unor norme 
politice, economice şi sociale, în spiritul valorilor europene şi în conformitate cu litera şi 
spiritul acquis-ului comunitar.  
 
De asemenea, este necesară consolidarea capacităţii de analiză şi de negociere a instituţiilor 
guvernamentale în a implementa angajamentele ce decurg din Planul de Acţiuni şi din alte 
documente pe care Moldova urmează să le semneze în contextul relaţiilor cu UE.  Având în 
vedere incertitudinile decizionale şi ideologice ale garniturii guvernamentale,  consolidarea 
directă a capacităţii de analiză a Guvernului nu este calea cea mai sigură, ci acordarea 
asistenţei respective prin intermediul utilizării potenţialului academic şi de cercetare 
independent existent în societatea civilă.  
 
Fiind confruntat cu activismul societăţii civile, dar şi cu presiunea externă, Guvernul se 
regăseşte în situaţia de a manifesta unele gesturi de implicare şi luare în considerare a 
sugestiilor elaborate de către societatea civilă, dar dialogul nu este întotdeauna unul autentic. 
 
În acelaşi timp, pentru crearea unui mediu propice elaborării de politici şi de implementare 
adecvată a acestora în conformitate cu acquis-ul comunitar, este nevoie de creşterea 
continuă a vizibilităţii UE, de îmbunătăţirea cunoaşterii avantajelor şi provocărilor pe care le 
implică avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene. Aceasta impune 
consolidarea educaţiei atât la nivel liceal şi universitar, cât şi la nivelul percepţiei publice 
generale, lipsită de impactul formativ al unor instituţii media profesioniste capabile să prezinte 
procesul de integrare europeană la modul corespunzător. 
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Obiective:  
- consolidarea capacităţii societăţii civile moldoveneşti de a influenţa procesul de 

integrare europeană prin intermediul unei atitudini participative; 
- consolidarea legăturii între instituţiile guvernamentale şi think-tank-urile moldoveneşti

care dezvoltă produse intelectuale necesare elaborării de politici în contextul integrării
europene; 

- ridicarea vizibilităţii opţiunii europene şi îmbunătăţirea cunoştinţelor despre UE şi paşii 
făcuţi de Republica Moldova în cadrul procesul de integrare. 

În anul 2008 activitatea Programului Iniţiative Europene a fost canalizată pe două filiere
majore: asistenţa ONG-urilor şi think-tank-urilor pentru dezvoltarea capacităţilor de expertiză,
evaluare şi monitorizare a implementării Planului de acţiuni; creşterea vizibilităţii opţiunii
strategice de integrare în UE şi îmbunătăţirea cunoştinţelor atât la nivelul învăţământului
liceal, universitar, cât şi la nivelul percepţiei publice generale, prin intermediul mass-media. 

O direcţie majoră de activitate a constituit-o elaborarea unui produs intelectual comprehensiv,
cu asistenţa experţilor economici străini şi autohtoni, în domeniul politicii economice a ţării în
raport cu UE, astfel fiind implementat proiectul "Relaţiile comerciale ale Republicii
Moldova cu Uniunea Europeană: situaţia curentă şi perspectivele de aprofundare" de
către Expert Grup. De menţionat că un produs similar, cu implicarea aceloraşi experţi străini,
a constituit nucleul Acordului semnat de către Ucraina şi UE în anul 2008. 

În acelaşi context al profesionalizării procesului de apropiere de UE, Programul Iniţiative
Europene a iniţiat  în anul 2008 Programul de Burse Europene de Scurt Sejur în
România, în cooperare cu câteva instituţii româneşti de training în domeniul implementării
acquis-ului comunitar. 32 de participanţi din domeniile societăţii civile, autorităţilor publice
locale, centrale, mediului academic, etc. din Republica Moldova au beneficiat de burse de
călătorie prin intermediul acestui program pe parcursul anului 2008. 

Activitatea Programulului Iniţiative Europene în anul 2008 a inclus proiecte operaţionale şi
acordare de granturi, încercându-se în ambele cazuri promovarea reţelelor de consultări şi
parteneriate între ONG-urile care se ocupă de problematica europeană. Astfel, programul,
prin intermediul  „Euroforum”-ului, a organizat întrevederi între ONG-urile active în domeniul
apărării drepturilor omului  şi funcţionarii responsabili de la Comisie, susţinând participarea la
audierile din Parlamentul European a reprezentanţilor societăţii civile din Republica Moldova.
Prin intermediul "Euroforum”-ului" a fost elaborat Raportul Independent al celor 19
reprezentanţi ai societăţii civile din Moldova în contextul Raportului Comisiei Europene şi
a noului Acord dintre Moldova şi Uniunea Europeană. Acesta a fost transmis instituţiilor
europene în noiembrie 2008 şi prezentat publicului de la Chişinău în luna decembrie. 

Una din priorităţile fundamentale ale anului 2008 a fost dezvoltarea capacităţilor de informare
şi educaţie în domeniul integrării europene, deoarece fără acestea nu este posibilă alegerea
conştientă şi informată a căii de integrare. Activităţile-cheie în domeniul informării şi educaţiei
au constituit proiectele „Relaţiile UE-Moldova – consolidarea informării publice şi
dezbateri asupra evoluţiilor în domeniu" implementat de către ADEPT'; elaborarea
"Cursului opţional ,,Educaţie pentru Integrare Europeană" - program experimental
pentru profesorii şi elevii de liceu", realizat de către Pro Didactica; susţinerea în continuare
a Centrului de Informare Europeană prin intermediul procurării de cărţi în domeniu;
gestionarea portalului specializat în domeniul integrării europene www.europa.md.  

Director de Program: Olesea STAMATE, Email: ostamate@soros.md
Asistent de program: Denis BORDIAN, Email: dbordian@soros.md  

Cheltuieli de administrare a programului: 30 822 dolari SUA 
Total cheltuieli pentru realizarea Programului Iniţiative Europene: 336 781 dolari SUA 

Abrevieri şi acronime: 

ADEPT   Asociaţia pentru Democraţie Participativă 
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Expert-Grup Centrul Analitic Independent  
ONG  Organizaţie neguvernamentală  
PAUEM  Planul de Acţiuni Moldova-UE 
PIE   Programul Iniţiative Europene 
PPCD  Partidul Popular Creştin Democrat 
UE  Uniunea Europeană 
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SUBPROGRAMUL 1: CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR ONG  
 
Obiective:  

- susţinerea procesului de monitorizare a implementării PAUEM de către societatea 
civilă;  

- crearea mecanismelor transparente şi eficiente de implicare a ONG-urilor din 
Repuiblica Moldova în procesul elaborării şi implementării politicilor ce ţin de 
integrarea europeană.  

 
Granturi:  
 
"Relaţiile comerciale ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană: Situaţia curentă şi 
perspectivele de aprofundare" 
Beneficiar: Expert Grup 
Director de proiect: Valeriu PROHNIŢCHI 
Rezumat: Proiectul va contribui la dezvoltarea şi adoptarea unei poziţii puternice, echilibrate 
şi profesioniste pentru momentul în care Republica Moldova va începe negocierile comerciale 
cu reprezentanţii Comisiei Europene. Acest proiect va asigura totodată un important transfer 
de cunoştinţe şi experienţă de la partenerul german – Institutul pentru Economie Mondială din 
Kiel, către partenerul local – Expert Grup. Stabilirea unor asemenea relaţii de cooperare pe 
parcursul implementării proiectului în cauză va contribui şi la consolidarea capacităţii de 
cercetare în domeniul economiei politice şi de advocacy a Expert Grup.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 94 176 dolari SUA 
 
Dezvoltarea capacităţilor comunităţilor locale şi regionale în elaborarea şi 
administrarea proiectelor finanţate de Uniunea Europeană 
Beneficiar: Business Consulting Institute, BCI 
Director de proiect: Mihai ROŞCOVAN 
Rezumat: Scopul proiectului este consolidarea capacităţilor comunităţilor locale şi regionale în 
procesul de elaborare şi implementare a proiectelor finanţate de UE. Acest proiect este o 
continuare a iniţiativei începute în anul 2007 şi include o serie de localităţi noi:  Căuşeni, 
Anenii Noi, Dubăsari, Criuleni, Rezina, Şoldăneşti, Orhei şi Teleneşti. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 9438 dolari SUA 
 
Proiecte operaţionale: 
 
Euroforum 
Raportul independent al celor 19 reprezentanţi ai societăţii civile din Moldova în 
contextul raportului Comisiei Europene şi a Noului Acord dintre Moldova şi Uniunea 
Europeană 
Acest raport a avut drept scop evaluarea gradului de realizare a obligaţiilor pe care Republica 
Moldova şi le-a asumat în cadrul PAUEM, astfel contribuind la consolidarea capacităţilor 
analitice a experţilor din domeniul neguvernamental, dar şi la informarea independentă a 
opiniei publice locale şi a Comisiei Europene, referitor la rezultatele obţinute pe parcursul 
implementării PAUEM. Totodată, Raportul celor 19 reprezentanţi ai societăţii civile a venit cu 
sugestii referitor la noul acord dintre Moldova şi UE. Acest raport a fost transmis instituţiilor 
europene în noiembrie, şi prezentat publicului de la Chişinău în decembrie. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 2090 dolari SUA 
 
Alte activităţi: 
 
Vizită de studiu la Bruxel a reprezentanţilor societăţii civile moldoveneşti, Belgia, 24-27 
august 2008 
Beneficiari: Evghenii GOLOSCEAPOV şi Vladislav GRIBINCEA 
Rezumat: Evghenii GOLOSCEAPOV şi Vladislav GRIBINCEA reprezintă două organizaţii 
neguvernamentale active în domeniul apărării drepturilor omului, respectiv Amnesty 
International Moldova şi Juriştii pentru Drepturile Omului.  Ei au beneficiat de burse de 
călătorie pentru a face o vizită de studiu la Bruxel în perioada 24-27 august 2008. 
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Scopul acestei vizite a fost să participe la o serie de întrevederi cu oficiali europeni din 
Parlamentul European şi Comisia Europeană, şi astfel să informeze oficialii europeni despre 
situaţia în domeniul drepturilor omului din  Moldova. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 2851 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea Subprogramului 1: 108 555 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 2: CUNOŞTINŢE ŞI VIZIBILITATE SPORITĂ 
 
Obiective: 

- creşterea vizibilităţii cu privire la integrarea europeană şi îmbunătăţirea cunoştintelor 
despre problematica UE în mediul diferitor grupuri de interese, (studii europene la 
nivel liceal şi universitar; cursuri de formare pentru funcţionari, ziarişti, etc.);  

- susţinerea dezbaterilor referitor la avantajele şi provocările integrării UE; 
- consolidarea Centrului de Informare Europeană prin intermediul de achiziţii noi de 

cărţi şi echipament, astfel centrul va fi mai bine pregătit  în domeniul informării 
referitoare la integrarea europeană şi transpunerea acquis-ului comunitar; 

- susţinerea stabilirii contactelor cu think-tank-urile din Bruxelles, precum şi din alte ţări 
UE, în particular, din Europa Centrală şi de Est, fapt care va ajuta la promovarea 
politicilor europene; 

- perfecţionarea portalului www.europa.md care să reprezinte, adiţional o sursă de 
informaţii referitor la Uniunea Europeană şi procesul de integrare a Moldovei. 

 
Granturi: 
 
Centrul de Informare Europeană (Partea a II-a) 
Beneficiar: Biblioteca municipală B.P. Hasdeu 
Director de proiect: Savela STARCIUC 
Rezumat: Centrul de Informare Europeană a fost lansat pe 11 mai 2007. Acesta funcţionează 
în sala de lectură a Bibliotecii municipale B.P. Hasdeu, şi activează în conformitate cu 
programul bibliotecii. Centrul oferă acces la literatura cu tematică europeană şi la publicaţii 
periodice internaţionale pentru beneficiarii bibliotecii şi pentru experţi. Centrul de Informare 
Europeană reprezintă o sursă de informare pentru reprezentanţii sectorului neguvernamental 
implicaţi în monitorizarea implementării PAUEM, profesori şi cercetători în problematica 
integrării europene, funcţionari publici şi pentru simpli cititori. Centrul a fost conectat la 
catalogul electronic a Bibliotecii B.P. Hasdeu.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 9096 dolari SUA 
 
Cursului opţional ,,Educaţie pentru integrare europeană"-  Program experimental 
pentru profesori şi liceeni 
Beneficiar: Centrul Educaţional Pro Didactica 
Director de proiect: Liliana NICOLAESCU-ONOFREI 
Rezumat: Proiectul are drept scop ridicarea nivelului de informare şi educare, privitor la 
integrarea europeană printre elevii claselor liceale. Acesta include un şir de activităţi: 
seminare de informare, selectarea instituţiilor-pilot, elaborarea curriculei, pilotarea 
programului în instituţiile selectate.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 109 662 dolari SUA 
 
Proiecte mixte: 
 
Burse Europene de Scurt Sejur în România 
Rezumat: Scopul acestui proiect este consolidarea capacităţilor în domeniul integrării 
europene a persoanelor din diverse domenii: academic, societate civilă, administraţie publică, 
etc. Prin intermediul proiectului, persoanele interesate pot beneficia de o bursă de călătorie în 
România pentru a participa la un curs de instruire în  tematică europeană. În total, pe 
parcursul anului 2008,  32 de persoane au beneficiat de astfel de burse.  Mai mult de 
jumătate din numărul beneficiarilor au fost din mediul rural.  
 
Cum să implementezi cu succes un proiect 
Beneficiar: Veaceslav BULAT 
Locul desfăşurării: România, Buşteni, Hotel Silva  
Perioada: 26 – 30 mai  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 676 dolari SUA 
 
Cum să implementezi cu succes un proiect 
Beneficiar: Nicolae ISTRATI 
Locul desfăşurării: România, Costineşti, Hotel Regal  
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Perioada: 25 – 29 august  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 669 dolari SUA 
 
Cum să implementezi cu succes un proiect  
Beneficiari: Silvia STURZA, Raisa SINIGUR 
Locul desfăşurării: România, Buşteni, Hotel Silva  
Perioada: 8 – 12 decembrie  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 096 dolari SUA 
 
Uniunea Economică şi Monetară 
Beneficiari: Dorian TAŞCA, Valentina GAC 
Locul desfăşurării: România, Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr.7-9, etaj 4 
Perioada: 8 – 9 decembrie  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 386 dolari SUA 
 
Drept comunitar şi integrare europeană  
Beneficiari: Natalia SUCEVEANU, Violeta COJOCARU 
Locul desfăşurării: România, Buşteni, Hotel Silva  
Perioada: 3 – 7 noiembrie  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 210 dolari SUA 
 
Imaginea şi relaţiile publice ale organizaţiei 
Beneficiar: Andriana DILAN 
Locul desfăşurării: România, Jupiter, Hotel Tismana  
Perioada: 18 – 22 august  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 710 dolari SUA 
 
Imaginea şi relaţiile publice ale organizaţiei 
Beneficiari: Savela STARCIUC, Tatiana ŞAPTEFRAŢI 
Locul desfăşurării: România, Buşteni, Hotel Silva  
Perioada: 29 septembrie – 3 octombrie  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 262 dolari SUA 
 
Eficienţa şi eficacitatea auditului intern pentru entităţile publice  
Beneficiari: Raisa COTOROBAI, Ludmila POPA 
Locul desfăşurării: România, Jupiter, Hotel Tismana  
Perioada: 1 – 5 septembrie 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 207 dolari SUA 
 
Managementul  serviciilor sociale 
Beneficiari: Natalia POSTOLACHI, Rodica FRECĂUŢANU 
Locul desfăşurării: România, Jupiter, Hotel Delta  
Perioada: 25 – 29 august  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 399 dolari SUA 
 
Managementul serviciilor sociale 
Beneficiar: Vitalie FRECĂUŢEANU 
Locul desfăşurării: România, Predeal, Hotel Robinson  
Perioada: 8 – 12 decembrie  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 604 dolari SUA 
 
Modernizarea managementului organizaţiilor publice  
Beneficiar: Nicolae NASTAS 
Locul desfăşurării: România, Costineşti, Hotel Regal  
Perioada: 18 – 22 august  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 710 dolari SUA 
 
Drepturile copilului în reglementările interne şi internaţionale 
Beneficiar: Viorica ISTRATI 
Locul desfăşurării: România, Predeal, Hotel Atelier  
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Perioada: 17 – 21 noiembrie  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 665 dolari SUA 
 
Sistemul normativ al Uniunii Europene 
Beneficiar: Ion GUZUN 
Locul desfăşurării: România, Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr.7-9, etaj 4 
Perioada: 27 – 28 octombrie  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 116 dolari SUA 
 
Fondurile structurale: de la teorie la practica 
Beneficiar: Veaceslav GUŢUŢUI 
Locul desfăşurării: România, Costineşti, Hotel Regal  
Perioada: 7 – 11 iulie 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 634 dolari SUA 
 
Conferinţa naţională: învăţământul virtual 
Beneficiar: Elena RAILEAN 
Locul desfăşurării: România, Constanţa, Complex Oxford  
Perioada: 31 octombrie – 3 noiembrie  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 324 dolari SUA 
 
Justiţie şi afaceri interne 
Beneficiar: Tatiana CIAGLIC 
Locul desfăşurării: România, Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr.7-9, etaj 4 
Perioada: 30 – 31 octombrie  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 175 dolari SUA 
 
Modelare matematică a problemelor ştiinţelor naturale şi de mediu 
Beneficiar: Serghei CATARANCIUC 
Locul desfăşurării: România, Constanţa, Universitatea “Ovidius” 
Perioada: 21 – 26 octombrie  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 481 dolari SUA 
 
Integrare europeană şi consecinţe pentru administraţia publică românească 
Beneficiar: Victoria COJOCARU 
Locul desfăşurării: România, Cap Aurora, Hotel Delta Aurora  
Perioada: 23 – 27 iunie  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 740 dolari SUA 
 
Instituţia bibliotecară est-europeană – instituţie la standarde europene  
Beneficiari: Victoria BERNIC – director general Biblioteca „D. Cantemir”, Ungheni, Angela 
CIOBANU – bibliotecar Biblioteca Publica de Drept, Chişinău,  Iurie POPESCU – şef 
asistenţă metodologică, reţele Biblioteca „D. Cantemir”, Ungheni, Aliona MANCIU – şef oficiu 
asist. metodică Biblioteca „D. Cantemir”, Ungheni, Violeta PETIC – metodista Biblioteca „D. 
Cantemir”, Ungheni, Lilea DUBĂSARI – şef Biblioteca comunală s. Gherman, r. Ungheni, 
Domnica FLOREA – şef oficiu pentru copii Biblioteca „D. Cantemir”, Ungheni, Ala MUTILICĂ 
– şef serviciu dezvoltarea colecţiilor Biblioteca „D. Cantemir”, Ungheni 
Locul desfăşurării: România, Piatra Neamţ  
Perioada: 26 noiembrie – 2 decembrie  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 5 876 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea proiectului – 32 210 dolari SUA 
 
 
Proiecte operaţionale: 
 
Traducere şi publicare de carte în domeniul studiilor europene 
Rezumat:  Acesta este un proiect operaţional, care are drept scop sporirea nivelului de 
cunoştinţe a studenţilor, experţilor şi ale publicului larg, în domeniul studiilor europene şi  
cercetărilor din  domeniu. Traducerea şi publicarea unei liste de cărţi în domeniul studiilor 
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europene este stipulată în Strategia PIE pentru anul 2006-2008. Patru edituri au câştigat 
dreptul de a publica cărţile: “ARC” - 3 cărţi, "Cartier” – 3 cărţi, "Epigraf “– 3 cărţi, ”Ştiinţa” – 3 
cărţi). 
Deoarece procesul de traducere necesită mult timp, cărţile vor fi publicate până la finele 
anului 2009. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1535 dolari SUA 
 
Menţinerea portalului www.europa.md 
Coordonator de proiect: Corina FUSU 
Rezumat: Site-ul reprezintă o sursă permanentă de ştiri şi analize, interviuri şi evaluări a 
procesului de integrare europeană în general şi implementarea PAUEM, în particular. De 
asemenea, serveşte drept instrument de monitorizare a implementării PAUEM, prin 
publicarea rapoartelor experţilor independenţi în domeniul integrării europene. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 35 455 dolari SUA 
 
Dezvoltarea colecţiei de carte în domeniul integrării europene 
Rezumat: PIE procură cărţi în domeniul integrării europene prin intermediul site-ului 
www.amazon.com cu scopul de a le dona ulterior Centrului de Informare Europeană şi astfel 
a mări numărul de cărţi disponibil publicului. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 6933 dolari SUA 
 
Celebrarea primei aniversări a Centrului pentru Informare Europeană  
Rezumat: La 9 mai 2008, CIE a celebrat primul an de activitate şi, totodată, Ziua Europei. 
Astfel PIE a decis să marcheze aceste evenimente prin organizarea unui simpozion sub 
genericul “Europa la tine acasă”, şi publicarea materialelor promoţionale:  postere, calendare, 
etc. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1855 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea Subprogramului 2: 196 747 dolari SUA 
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Declaraţie de cheltuieli realizate în anul 2008 TOTAL cheltuieli  % 

Societate civilă $481,463 11.07%

Est Est $271,958 6.25%

Programe educaţionale $38,104 0.88%

Initiative Europene $305,958 7.03%

Programul de drept $536,950 12.34%

Administraţie publică şi buna guvernare $373,441 8.59%

Mass-media $478,266 10.99%

Sănătate publică $1,120,674 25.76%

Politici culturale $96,730 2.22%

Programe pentru tineret $73,942 1.70%

Cheltuieli administrative $569,458 13.09%

Alte programe (informaţional) $2,922 0.07%

TOTAL $4,349,866 100%

Declaraţie de cheltuieli realizate în anul 2008
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SENATUL ŞI JURIILE FUNDAŢIEI SOROS-MOLDOVA 
 
Senat 
Arcadie BARBAROŞIE, director executiv, Institutul de Politici Publice 
Ludmila MALCOCI, manager de  departament, Componenta pentru Schimb Comportamental, 
Proiectul Prevenirea HIV/SIDA şi hepatitelor B şi C (USAID) 
Constantin CHEIANU, editorialist,  dramaturg 
Constantin MARIN, decan al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM 
Nina ORLOVA, coordonator naţional de programe, Ambasada Suediei, Asdi/SIDA, Agenţia 
Suedeză pentru Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare 
Gheorghe COJOCARU, cercetător ştiinţific, coordonator, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, 
Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 
Maia SANDU, consultant pe politici, Proiectul AP Centrale 
 
Juriul pentru Programul mass-media 
Arcadie GHERASIM, cadru didactic universitar, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale 
Comunicării, USM 
Victor MORARU, prof. univ., directorul Institutului mass-media, ULIM 
Mihail GUZUN, dr., conf. univ., şeful catedrei Jurnalism, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale 
Comunicării, USM 
Vasile SPINEI, preşedintele Centrului de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului 
la Informaţie “Acces-INFO”  
 
Juriul pentru Programul de Drept şi Administraţie Publică 
Tatiana FILATOVA, şefa Direcţiei Drept Public, Departamentul Legislaţie, Ministerul Justiţiei 
Oleg EFRIM, avocat; lector, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova 
Elena BELEI, lector universitar, Catedra de Drept Procesual Civil, Facultatea de Drept, USM 
Ion CĂPĂŢÎNĂ, lector universitar, Catedra de Drept Internaţional şi Dreptul Relaţiilor 
Economice Externe, Facultatea de Drept, USM; avocat  
Romaniţa REVENKO, consultant regional, Departamentul Dezvoltarea Sectorului Privat, 
OCED 
Oleg STRATULAT, şeful catedrei Bănci şi Activitate Bancară, ASEM 
Svetlana DOGOTARU, director general „LPT Construcţii” SRL, lector, Catedra Drept 
Patrimonial, UTM 
 
Juriul pentru Programul Societate Civilă 
Veaceslav PALADE,  coordonator asociat programe, PNUD 
Stelian RUSU, coordonator, Programul de Granturi Mici, Ambasada SUA  
Tatiana TURCHINĂ, lector, catedra de Psihologie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei, USM; formator, expert-consultant 
Felicia CREŢU, director executiv, Asociaţia pentru Caritate şi Asistenţă Socială „ACASĂ” 
Stela GRIGORAŞ, director executiv, Organizaţia Obştească „EveryChild Moldova” 
Oleg CHIRIŢĂ, manager de proiecte, Delegaţia Comisiei Europene în Moldova 
Sofia ŞULEANSCHI, manager de program, Winrock International “Noi perspective pentru 
femei” 
 
Juriul pentru Programul Sănătate Publică  
Gabriela IONAŞCU, coordonator pe ţară, UNAIDS Moldova 
Silviu DOMENTE, coordonator de program, Program Pregătire şi Răspuns la 
Dezastre/Sisteme de Sănătate, OMS Moldova 
Ştefan GHEORGHIŢĂ, prim-vice-director al Centrului Naţional de Medicină Preventivă,  
directorul Centrului SIDA 
Olga OSADCII, reprezentant AFEW în Moldova, Fundaţia SIDA Est-Vest  
Victor BURINSCHI, manager de program, Proiect TB-SIDA, Unitatea de Coordonare, 
Implementare şi Monitorizare a Proiectelor (UCIMP)  
Svetlana ŞTEFANEŢ, lector superior, catedra Sănătate Publică, Universitatea de Medicină şi 
Farmaceutică „N. Testemiţanu”; coordonator de program, UNICEF Moldova 
Elena MAXIMENCO, specialist în Sănătate Publică, Programul Provocările Mileniumului, 
USAID  
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Juriul pentru Programul Iniţiative Europene 
Liliana VIŢU, coordonatoare de program, Institutul Republican Internaţional 
Radu BENEA, redactor, Radio Europa Liberă, biroul de la Chişinău 
Gheorghe LEUCA, şef al Direcţiei ONU şi Agenţii Specializate din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
Eugen CARPOV, şef al Departamentului pentru Cooperare Internaţională, ASCOM GROUP, 
S.A. 
Veaceslav BERBECA, lector, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene  
 
Consiliul de experţi în Programul Est-Est: Parteneriat fără frontiere 
Serghei LÂSENCO, director,  Centrul de Creativitate pentru Copii, Criuleni 
Iosif MOLDOVANU, preşedinte, Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri 
Atanasia STOIANOVA, manager de proiecte, ONG „Centrul pentru problemele minorităţilor” 
Ghenadie IVAŞCENCO, director executiv, Centrul Naţional pentru Aşezări Umane „Habitat 
Moldova” 
Eugen REVENCO, director de programe,  Asociaţia pentru Politică Externă 
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COLABORATORII FSM 
vursu@soros.md Victor URSU, director executiv  

vcolibaba@soros.md Varvara COLIBABA, director-adjunct  

evacarciuc@soros.md Elena VACARCIUC, director financiar  

dchitoroaga@soros.md Dumitru CHITOROAGĂ, grant manager, director al Programului 
Informaţional  

evitiuc@soros.md Elena VITIUC, contabil-şef  

lcotorobai@soros.md Liuba COTOROBAI, contabil-casier  

vgirlea@soros.md Vasile GÎRLEA, administrator  

vandronic@soros.md Victor ANDRONIC, administrator de reţea  

acoretchi@soros.md Ana COREŢCHI, director al Programelor Est-Est, Politici Educaţionale şi  
Echitate Gender şi Şanse Egale 

jmidoni@soros.md Jana MIDONI, coordonatoare a programelor, Est-Est, Politici Educaţionale şi 
Echitate Gender şi Şanse Egale 

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

dbaltag@soros.md Dorina BALTAG, asistentă a Programului Societate Civilă 

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

abivol@soros.md Adrian BIVOL, coordonator al Programului Politici Culturale  

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

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

acapcelea@soros.md Angela CAPCELEA, coordonatoare a programului Sănătate Publică 

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

vandronachi@soros.md Veronica ANDRONACHI, specialist în monitoring şi training, Programul 
Reducerea Riscurilor 

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

ostamate@soros.md Olesea STAMATE, director al Programului Administraţie Publică şi Buna 
Guvernare; Iniţiative Europene 

zadam@soros.md Zinaida ADAM, coordonatoare a Programului Administraţie Publică şi Buna 
Guvernare; Iniţiative Europene 

vmunteanu@soros.md Victor MUNTEANU, director al Programului de Drept 

Tatiana DANILESCU, asistentă a Programului de Drept 

Iurie CUZA, coordonator, Programul de Drept 

tdanilescu@soros.md 

icuza@soros.md 

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

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

eputina@soros.md Elena PUTINĂ, recepţioneră, asistent administrativ 

achitoroaga@soros.md Ana CHITOROAGĂ, recepţioneră  
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ADRESE UTILE 
 
Fundaţia Soros-Moldova 
Str. Bulgară, nr. 32 
Chişinău, MD-2001 
tel.: (373 22) 270031, 270232 
fax: (373 22) 270507 
e-mail: foundation@soros.md 
http://www.soros.md/ 
     
Programul Educaţional „Pas cu Pas” 
Str. Puşkin, nr. 16 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 220112 
tel./fax: (373 22) 220113 
e-mail: hs@moldnet.md 
www.pascupas.md 
   
Centrul Educaţional „Pro Didactica” 
Str. Armenească, nr. 13 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 541994, 542556 
fax: (373 22) 544199 
e-mail: lnicolaescu@prodidactica.dnt.md 
http://www.prodidactica.md/ 
   
Institutul de Politici Publice 
Str. Puşkin, nr.16/1 
Chişinău, MD-2001 
tel.: (373 22) 276786, 276785 
fax: (373 22) 276786 
e-mail: ipp@ipp.md 
http://www.ipp.md/ 
  
Institutul European de Studii Politice din Moldova 
Str. Puşkin, nr. 16/1 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 222504 
tel./fax: (373 22) 222503 
e-mail: viorel_cibotaru@ipp.md 
   
Centrul de Informaţii Universitare 
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 148, of. 22 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 221172 
fax: (373 22) 221167 
e-mail: eac@eac.md 
http://www.eac.md 
   
Centrul Internaţional de Limbi Moderne 
Str. Petru Rareş, nr. 43 
Chişinău, MD-2005 
tel.: (373 22) 292988, 292815, 292865 
fax: (373 22) 292811 
e-mail: iltc@iltc.dnt.md 
http://www.iltc.md/ 
   
Liga Naţională de Dezbateri Preuniversitare 
Str. Puşkin, nr. 16 A 
Chişinău, MD-2012 
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tel.: (373 22) 212769 
tel./fax: (373 22) 228365 
e-mail: imoldovan@debate.moldnet.md 
http://www.ournet.md/~debate/ 
 
Centrul de Dezvoltare a Tineretului 
Str. Puşkin, nr. 16 A 
Tel/Fax: (373-22) 22 83 65 
E-mail: ccirimpei@debate.moldnet.md 
 
Centrul Independent de Jurnalism 
Str. Şciusev, nr. 53 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 213652, 227539 
fax: (373 22) 226681 
e-mail: ijcnews@ijc.iatp.md 
http://ijc.md/ 
   
Asociaţia DNT 
Str. Puşkin, nr. 16 
Chişinău, MD-2012 
tel./fax: (373 22) 229229 
e-mail: pr@dnt.md 
http://www.dnt.md/ 
   
SRL MicroInvest 
Str. Puşkin, nr. 16 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 212764, 212765 
fax: (373 22) 229902 
e-mail:amunteanu@microinvest.md 
http://www.microinvest.md/ 
   
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” 
Str. Armenească, nr. 13 
Chişinău, MD-2012 
tel./fax: (373 22) 241393 
tel: (373 22) 237089, 207158, 207157 
e-mail: cpd@progen.md 
http://www.progen .md 
 
Institutul de Reforme Penale 
Str. M. Lomonosov 33 
Chişinău 
tel./fax: (373 22) 722445 
tel.:(373 22) 722545, 925542, 925171 
e-mail: info@irp.md 
http://www.irp.md 
 
Agenţia pentru Susţinerea Învăţământului Juridic şi a Organelor de Drept „EX LEGE” 
Bd. Dacia 2, of. 83 
Chişinău, MD-2043 
tel./fax: (373 22) 563266 
e-mail: exlege@mail.ru 
exlege@mtc.md 
http://www.mtc.md/exlege 
 
Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie “Acces-
info” 
Str. V. Alecsandri, 13, et. 2., of. 19 
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Chişinău, MD-2009 
tel.: (373 22) 281394 
fax: (373 22) 725976 
e-mail: accesinfo1@yahoo.com 
http://www.acces-info.org.md 
   
Clinica Juridică 
Str. Calea Iesilor 6, bir. 602, 
Chişinău 
tel: (373 22) 749611 
http://www.clinicajuridica.md 
     
Centrul pentru Artă Contemporană 
Str. Bănulescu-Bodoni, nr. 5, ap.2 
Chişinău, MD-2043 
tel./fax: (373 22) 237272 
e-mail: ksak.info@mail.md 
http://www.art.md/ 
   
Centrul CONTACT-Chişinău 
Str. Bucureşti, nr. 83 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 233946, 233947 
fax: (373 22) 233948 
e-mail: info@contact.md; centrulcontact@gmail.com 
http://www.contact.md/ 
 
Centrul CONTACT-Bălţi 
Str. Ştefan cel Mare, nr. 5, ap. 83 
Bălţi, 
tel./fax: (373 231) 43529 
e-mail: contactw@mail.ru, vghitu@yahoo.com  
 www.contact-balti.org  
 
Centrul CONTACT-Cahul 
str.  Frunze, nr. 57, ap. 11 
Cahul 
Tel/Fax:  (373 299) 27788; 27781 
e -mail: contact_cahul@yahoo.com  
   
Centrul CONTACT-Soroca 
Strada Viilor, nr. 17, ap. 40,  
Soroca, 
tel./fax: (373 230) 26023 
e-mail: info@contact-soroca.org, svetlana@contact-soroca.org 
www.contact-soroca.org 
  
Centrul CONTACT-Comrat 
Strada Komsomolskaia, nr. 12 , ap. 2 
Comrat 
Tel./Fax: (373 238) 23516; 27604 
e-mail: contact.comrat@gmail.com 
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