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Argumentul meu forte pentru deschiderea Fundafliei Soros-Moldova la Chiºinãu
a fost urmãtorul: pentru democraflie este important sã faci front comun cu
toate flãrile concomitent, cãci dacã lupfli pentru o Bulgarie, o Polonie, o Ucrainã
democratã este absolut greºit sã laºi Moldova în glodul mizeriei – ar fi 
numaidecît în detrimentul flãrilor învecinate. Am spus-o ºi la mai multe foruri
internaflionale: nu trebuie sã fie nici o breºã în miºcarea pentru democraflie,
nici o provincie, nici un loc uitat, nici o flarã abandonatã. 

A fost un argument important pentru ca Fundaflia Soros sã-ºi înceapã activitatea
în Moldova acum 10 ani. Este un argument valabil ºi astãzi, pentru ca ea sã-ºi
continue activitatea. 

Lorina Bãlteanu

Cuvînt înainte

Misiunea Fundafliei a fost de la început promovarea unei societãfli deschise.
Chiar dacã nu s-au realizat întru totul aºteptãrile noastre, ale tuturor, ºi multe
nu s-au întîmplat aºa cum ne-am fi dorit, iar Moldova e într-o situaflie destul de
dificilã acum, consider cã în acelaºi timp societatea s-a schimbat destul de mult
pentru ca sã putem spune astãzi, dupã zece ani, cã democraflia a prins rãdãcini
la noi ºi cã existã speranflã pentru viitor. 

Fundaflia Soros a avut ºi ea un anumit rol în aceastã schimbare, prin pro-
gramele implementate ºi prin organizafliile create ºi susflinute de-a lungul anilor. 

Victor Ursu





1992-1993
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• Ianuarie 1992 – George Soros viziteazã pentru prima datã Republica
Moldova.

• 29 mai 1992 – Fundaflia Soros-Moldova este înregistratã, prin decizia
Guvernului Republicii Moldova, sub formã de organizaflie neguver-
namentalã.

• Sînt inifliate urmãtoarele programe:
– o competiflie deschisã pentru granturi în diverse domenii: sînt

finanflate 10 evenimente culturale ºi ºtiinflifice, inclusiv seminarul
internaflional la care s-a discutat proiectul de Constituflie a
Republicii Moldova; 158 de participãri la conferinfle, festivaluri ºi
simpozioane internaflionale; prima vizitã de studiu a 24 elevi ºi 3
profesori de la Liceul Academic Român-Englez „Mircea Eliade“ în
SUA; precum ºi donaflii de echipament pentru 24 de instituflii de
învãflãmînt, spitale, mass-media;

– Programul de studiere a limbii engleze: 34 de profesori ºi studenfli
sînt instruifli în domeniul metodologiei de predare a limbii engleze
la Universitatea din Edinburgh, Marea Britanie;

– Programul „Est-Est“: 38 de persoane participã la evenimente
ºtiinflifice internaflionale din Europa Centralã ºi de Est, iar 10 bibli-
oteci – de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Liberã
Internaflionalã din Moldova, Universitatea Agrarã din Moldova,
Colegiul Tehnic, Universitatea Tehnicã, Academia de Studii
Economice din Moldova, Universitatea de Stat din Bãlfli, Academia
de Poliflie, Biblioteca Municipalã „B.-P. Hasdeu“ – au primit donaflii
de carte în valoare de peste 12 000 dolari SUA;

– Programul „Burse“: sînt finanflate participãri la ºcoli de varã, studii
postuniversitare la Universitatea Central-Europeanã din Budapesta,
Ungaria, ºi ªcoala de Înalte Studii Internaflionale din Nice, Franfla ºi
studii universitare la Universitatea Americanã din Blagoevgrad,
Bulgaria;

– Programul „Biblioteci“: Biblioteca Naflionalã a Republicii Moldova
beneficiazã de abonamente la ediflii periodice strãine în valoare de
20 000 dolari SUA;

– sînt administrate Programele de burse Edmund Muskie/ Freedom
Support Act, International Science Foundation.

Raport jubiliar

„Pentru mine
Fundaflia Soros
încã din 1992
este o insulã
liberã de fricã,
servilism,
indiferenflã, o
insulã a
gîndirii libere,
descãtuºate. Mã

bucurã afluxul permanent al celor tineri
la Fundaflie. Consider cã acesta este unul
din puflinele momente pozitive în societatea
moldoveneascã debusolatã.“

Oazu Nantoi,
Institutul de Politici Publice

George Soros are prea mulfli bani ca sã nu fie un „risipitor“
„Atunci cînd Soros a acumulat mai mulfli bani decît avea nevoie pentru sine, a purces la realizarea propriilor visuri mesia-
nice din tinerefle, creînd fundaflii în mai multe regiuni ale lumii. Scopul lor este formarea unor societãfli deschise ºi a unui
mod de gîndire independent.“

Str. Kogãlniceanu nr. 28, Chiºinãu
„Fundaflia Soros de la Chiºinãu a început cu peregrinãrile ºi numeroasele telefonãri pe aiurea din birourile Casei Presei ale
Lorinei Bãlteanu. În ianuarie 1992 la Chiºinãu soseºte George Soros pentru a vedea ºi a cunoaºte Republica Moldova.“

Opinia lui Soros vizavi de evenimentele postsovietice:
„În loc sã vã îndreptafli de la o Societate Închisã (cum a fost sistemul totalitar) spre una Deschisã, voi vã îndreptafli spre
haos. Cu pãrere de rãu, capãtul nu se vede.“

Societatea Deschisã se deschide cu scîrfl; autor: Gheorghe Ierizanu; Rubrica: Secolul XXI, Sãptãmîna, 4 iunie 1993
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1994Raport jubiliar

„ ... Metoda
«Dezbateri» este pe
cît de originalã,
interesantã, pe atît
de importantã pen-
tru vîrsta de adoles-
cent, deoarece îi
pregãteºte pe tineri
sã-ºi asume respon-
sabilitãfli ºi sã

acflioneze independent în condifliile de
schimbare. ...“

Adrian Cerbu,
participant la Programul „Dezbateri“

• Sînt lansate urmãtoarele programe:
– Societate civilã: Societatea Orbilor din RM, una din primele organizaflii

beneficiare, obfline un grant pentru procurare de echipament în vederea
producerii de cãrfli sonorizate în limba românã pentru orbi;

– Schimb intercultural de elevi: sînt acordate primele 11 burse pentru
elevi, la instituflii din SUA, Marea Britanie ºi Republica Cehã;

– Editare de carte: sînt finanflate integral sau parflial 9 cãrfli;
– Dezbateri: sînt organizate primele 2 cluburi de dezbateri la

Chiºinãu ºi Edinefl. În anul 1998 programul devine Liga Naflionalã
de Dezbateri Preuniversitare;

– Medicinã: sînt administrate bursele pentru Seminarele Salzburg
pentru medici, în parteneriat cu Fundaflia Austro-Americanã ºi
Institutul pentru o Societate Deschisã, New York;

– Drept: este finanflat primul curs de drept în limba englezã „Bazele
dreptului american“, la Facultatea de Drept a Universitãflii de Stat
din Moldova;

– Artã, culturã ºi mass-media: sînt finanflate 15 reviste de artã øi cul-
turã ºi reviste academice cu profil umanist;

– Susflinerea învãflãmîntului universitar (HESP): sînt acordate
primele burse pentru elaborarea ºi editarea manualelor ºi materi-
alelor didactice universitare; 39 de doctoranzi beneficiazã de burse
ºi granturi pentru cercetare ºi procurare de literaturã;

– Pas cu Pas: programul este implementat în primele 12 grupe de
copii de 4-5 ani.

• Continuã implementarea programelor:
– Biblioteci: sînt donate cãrfli pentru biblotecile publice din satele

sinistrate în urma ploilor torenfliale; colecfliile din 5 biblioteci
municipale ºi universitare sînt completate cu 10 enciclopedii de
referinflã strãine, inclusiv Enciclopedia Britanicã ºi Larousse;

– Est-Est: este finanflatã prima ediflie a Festivalului Internaflional de
Teatru „Eugène Ionesco“;

– Mass-media: sînt susflinute 22 ediflii periodice din Chiºinãu printr-o
donaflie de hîrtie; 5 posturi de radio primesc echipament.

• Sînt create:
– Centrul Editorial-Didactic Soros, care la 19 mai 1998 devine Editura

„ARC“;
– Centrul de Informaflii Universitare, în parteneriat cu Ambasada

SUA, care oferã acces la informaflii referitoare la studiile univer-
sitare ºi postuniversitare în SUA;

– Centrul Independent de Jurnalism, care oferã asistenflã pentru jur-
naliºti øi institufliile mass-media din Republica Moldova.

Lorina Bãlteanu: Vrem binele acestei flãri

„N-aº vrea sã se vorbeascã despre Fundaflia Soros ca despre o fundaflie umanitarã. Pur ºi simplu asta e situaflia istoricã a flãrii – soarta
independenflei noastre depinde nu de declarafliile din parlament, ci de proiectele concrete de revoluflionare a învãflãmîntului. Calitatea
oamenilor flãrii ca specialiºti ºi ca personalitãfli ne garanteazã independenfla. ªi, cred, cu programele sale Fundaflia Soros contribuie la
independenfla flãrii...”

Sãptãmîna; interviu realizat de Vsevolod Ciornei; 22 septembrie 1995
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1995
• Sînt lansate urmãtoarele programe:
– ComSoros 95: 12 ºcoli generale ºi colegii primesc seturi de calcula-

toare ºi accesorii; sînt finanflate echipele naflionale participante la
Olimpiada internaflionalã de matematicã din Toronto, Canada ºi
Olimpiada internaflionalã de fizicã din Canberra, Australia;

– Educaflie pentru sãnãtate: sînt organizate 41 de seminare pentru
1350 de profesori, medici ºi elevi, precum ºi un concurs de desene
cu 10 premii, zile ale sãnãtãflii în ºcolile din întreaga flarã;

– Tineret: 156 de inifliative ale tinerilor sînt susflinute cu granturi de
la 100 la 500 de dolari SUA;

– Reforme economice: este organizatã prima ºcoalã de varã pentru 40 de
tineri antrepenori, cu participarea a 3 profesori din SUA; 12 profesori
de la ASEM beneficiazã de finanflarea unui stagiu de o lunã la
Univeristatea din Nebraska, SUA; este lansat Programul „Junior
Achievement“, prin care se introduce cursul „Economie aplicatã“ în
clasele X-XII de liceu în primele 20 de instituflii de învãflãmînt.

• Continuã implementarea programelor:
– Participæri la conferinfle: peste 150 de persoane beneficiazã de

susflinere financiarã pentru participare la conferinfle ºi simpozioane
internaflionale;

– Mass-media: Centrul Independent de Jurnalism lanseazã Clubul de
presã; se organizeazã un concurs pentru cea mai bunã investigaflie
jurnalisticã în domeniul social ºi economic, în care au fost premiafli
14 jurnaliºti; 28 de jurnaliºti beneficiazã de burse pentru studierea
limbii engleze;

– Drept: 4 biblioteci – de la Universitatea de Stat din Moldova,
Universitatea Liberã Internaflionalã din Moldova, Universitatea de
Studii Umanistice ºi Academia Naflionalã de Poliflie – beneficiazã de
susflinere financiarã pentru procurare de carte;

– Editare de carte în domeniul artei ºi culturii: este lansatã seria
„Prima verba“ care prevede editarea a trei debuturi literare pe an;

– Biblioteci: 17 biblioteci beneficiazã de donaflii de echipament ºi
abonamente la publicaflii periodice;

– Sãnãtate publicã: sînt editate 6 manuale, ulterior donate Universi-
tãflii de Medicinã ºi Farmacie „N.Testemiflanu“, Colegiului de
Medicinã ºi Bibiotecii ªtiinflifice Medicale; 11 spitale ºi clinici bene-
ficiazã de donaflii de 1028 unitãfli de echipament medical.

• Este creat Centrul de Informare ºi Asistenflã a Organizafliilor
Neguvernamentale CONTACT, care oferã asistenflã organizafliilor
neguvernamentale ºi editeazã Catalogul organizafliilor neguverna-
mentale din Republica Moldova.

Raport jubiliar

„Am urmãrit ºi am
susflinut întotdeau-
na cu simpatie ºi
profund respect ac-
tivitatea Fundafliei
Soros-Moldova. Am
crezut în ea ºi am
prefluit rostul aces-
tei activitãfli, care,
prin fiecare pro-

gram implementat, a constituit începutul
unei continuitãfli. Eu cred cã Marshall a
reînviat speranfla germanilor, iar Soros a
reînviat speranfla reînvierii la moldoveni“

Arcadie Gherasim,
Preºedintele Asociafliei „Spafliu European“

„Soros“ începe - U.S.M. cîstigæ

„Fundaflia «Soros» a alocat suma de 56 100 dolari pentru finanflarea unui program de dezvoltare a procesului de studii la
Universitatea de Stat din Moldova, cîstigãtoarea unui concurs organizat de fundaflia în cauzã în luna martie curent.
Gheorghe Rusnac, rectorul universitãflii, a specificat cã 15 000 dolari vor putea fi utilizate pentru reciclarea cadrelor didac-
tice în centre universitare din Europa Occidentalã (6 oameni / 2-4 luni), alte 15 000 dolari – pentru completarea biblio-
tecii cu literaturã didacticã, iar restul de 26 000 dolari au fost folosite deja pentru procurarea computerelor ºi a altui utilaj
necesar, inclusiv pentru tipografia universitãflii. Reutilarea ei va permite editarea lucrãrilor didactico-ºtiinflifice a savanflilor
de la universitate în volumul necesar. Potrivit rectorului, din 1992 ºi pînã în prezent Fundaflia «Soros» a contribuit
substanflial la susflinerea materialã a Universitãflii de Stat din Moldova. În aceºti ani biblioteca universitãflii s-a îmbogatit cu
5000 de exemplare de carte pentru care fundaflia a alocat în total 68 000 lei. Pentru anul 1995, U.S.M. a fost abonatã la
215 titluri de reviste ºtiinflifice în limba englezã. Totodatã, Fundaflia «Soros» a alocat 10 000 dolari pentru procurarea per-
sonalierelor care sînt instalate în bibliotecã.“

Moldova suveranã, 1995
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1996Raport jubiliar

„Oricine s-ar simfli
super dacã ar reuºi 
sã devinã bursier al
Fundafliei Soros trei
ani la rînd... ºi nu
atît pentru banii
primifli, cît pentru 
valoarea menfliunii ºi
amploarea evenimen-
tului de premiere...

atunci calitatea de bursier îfli insuflã
energie ºi te provoacã la noi realizari ºi
performanfle în viafla sociala ºi profesio-
nalã.“

Sergiu Gulceac,
Bursier al Fundafliei Soros-Moldova, anii

1998, 1999, 2000

• Sînt lansate urmãtoarele programe:
– Burse de merit: 78 de studenfli de la 13 universitãfli din Moldova

obflin premii;
– Editare ºi traducere de carte: sînt traduse ºi editate 8 cãrfli de

referinflã în domeniul ºtiinflelor umaniste;
– Internet: este lansatæ refleaua academicã MoldNet, canalul Internet

extern VSAT 64kbps; refleaua universitarã; sînt create paginile web
ale 4 universitãfli: USM, ASEM, UTM, ASM;

– Programul-pilot „Falanga“, în cooperare cu Institutul pentru o Socie-
tate Deschisã, Budapesta: primii 60 de studenfli ºi 40 de profesori
activeazã în cadrul laboratoarelor ªtiinfle Politice, Sociologie, Psiho-
logie ºi Filozofie; în 1997 devine Colegiul Invizibil din Moldova;

– Administraflie publicã: pretura sectorului Centru a mun. Chiºinãu
beneficiazã de o donaflie de echipament de birou, sînt finanflate par-
ticipãri la cursuri de instruire în domeniul administrãrii publice.

• Continuã implementarea programelor:
– Biblioteci: sînt finanflate proiecte de automatizare a 3 biblioteci:

Biblioteca pentru Copii „Ion Creangã“, cea a Universitãflii de Stat
din Moldova øi cea a Academiei de Studii Economice; sînt create
Fundaflia Cãrflii ºi Centrul de promovare a cãrflii; 5 biblioteci publice
beneficiazã de abonamente la publicaflii periodice strãine;

– Drept: sînt donate peste 2800 de cãrfli bibliotecilor universitare din
Moldova, este organizatã o ºcoalã de varã în domeniu, se inifliazã
un program de instruire în domeniul drepturilor omului; 15 studenfli
beneficiazã de burse de studiere a limbii engleze;

– Mass-media: este inauguratã tradiflia Merelor jurnalistice – Top-ul
celor mai populari jurnaliºti ai anului; se inifliazã un program de 3
ani de asistenflã tehnicã, donaflie de hîrtie ºi conectare la Internet
pentru publicafliile locale independente;

– Programul educaflional „Pas cu Pas“: sînt introduse douã compo-
nente noi: Învãflãmînt primar centrat pe elev în 20 de clase I
demonstraflionale ºi Pregætirea cadrelor pentru grædinifle øi øcoli în
institufliile de învãflãmînt pedagogic superior ºi mediu special;

– Participæri la conferinfle: este susflinutã financiar participarea reprezen-
tanflilor Republicii Moldova la ediflia a VII a Festivalului „Est-Ouest din
Die“, Franfla, organizat în parteneriat cu Ministerul Culturii al RM, Alianfla
Francezã din Moldova, Asociaflia „Festivalul EST-OUEST“ din Die, Franfla.

• Este creat Centrul Soros pentru Artã Contemporanã [KSA:K], care
printre altele organizeazã Tabãra artisticã de varã „CarbonArt’96“, la
Sadova, Cãlãraºi, cu participarea a 19 artiºti din Republica Moldova.

ªcoli inovatoare

„17 ºcoli din republicã vor deveni centre metodice ale Fundafliei Soros, vor fi încadrate într-un proces de eficientizare a
ºcolii prin crearea unei baze informaflionale (a unei biblioteci metodice pentru profesori, care va include un lot important
de carte didacticã ºi un echipament tehnic modern (copiator, diaproiector, televizor etc.), prin reciclarea cadrelor didac-
tice prin intermediul stagiilor, seminarelor organizate în Moldova, România ºi în alte flãri din strãinãtate ºi prin crearea
unor materiale curriculare originale, inclusiv programe, manuale, materiale didactice suplimentare.“

Fãclia; autori: Liliana Ivanovici, Viorica Goraº, Nelli Mitchevici; 15 noiembrie 1996



ç‡ ëÓÓÒ‡ Ì‡‰ÂÈÒfl, ‡ ÍÌË„Û Î˛·Ë

“èÓÍ‡ Ì‡¯Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÏÛÊË ÒÏÓÚflÚ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆË˛ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ Í‡Í Ì‡ ÓÒÍÓ¯¸, îÓÌ‰ ëÓÓÒ‡ ·ÓÒËÎ Â˘Â
Ó‰ËÌ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÍÛ„. ÅÎ‡„Ó‰‡fl ÙÓÌ‰Û ·˚ÎÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÓ Ò‚˚¯Â 160 Ú˚Ò. ˝ÍÁÂÏÔÎflÓ‚ ÍÌË„. Ä ˝ÚÓ
ÓÍÓÎÓ 5 ÏÎÌ. ÎÂÂ‚. êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ·Ë·ÎËÓÚÂÍ ÔÓ‰Ò˜ËÚ‡ÎË: ÂÒÎË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÓÚ‰‡ÎÓ Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ
·Ë·ÎËÓÚÂ˜ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ ÔÓ 0,06 ·‡Ì‡ Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, ÚÓ ëÓÓÒ ˜ÂÂÁ ÙÓÌ‰ ÍÌË„Ë ÔË êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓÈ ‰ÂÚÒÍÓÈ
·Ë·ÎËÓÚÂÍÂ - ·ÓÎÂÂ ÎÂfl.”

Ekonomiceskoe obozrenie; autor: Tatiana Migulina; nr.33, septembrie 1997
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1997
• Sînt lansate urmãtoarele programe:
– Burse pentru autori: Gheorghe Postolache, Gheorghe Cojocaru, Ion

ªiºcanu, Tudor Stãvilã, Ion Hîncu, Gheorghe Posticã beneficiazã de
burse pentru elaborare de carte;

– Dezvoltare profesionalã a editorilor: reprezentanfli ai editurilor
„Cartier“, „Cartea Moldovei“, „EUS“, „Prut Internaflional“, „Tehnica“,
„Museum“, „Arc“ participã la tîrguri de carte de la Paris, Budapesta
ºi Frankfurt pe Main.

• Continuã implementarea urmãtoarelor programe:
– Reforme Economice: este lansat un program-pilot de microfinanflare

ruralã, sînt create ºi creditate primele 23 de Asociaflii de Economii
ºi Împrumut ale Cetãflenilor, care întrunesc 678 de membri; 26 de
studenfli participã la ºcoala de varã în domeniul managementului;

– Artã ºi culturã: este organizat un curs de instruire ºi dezvoltare
profesionalã în domeniul artelor interpretative; este inifliatã o serie
de ateliere de teatru ºi coregrafie modernã pentru studenfli ºi profe-
sioniºti; este finanflatã ediflia a II-a a Festivalulului Internaflional
„Bienala Teatrului Eugène Ionesco“;

– Burse: sînt oferite peste 50 granturi pentru cãlãtorii, participãri la
stagii, ateliere, seminare, cursuri, studii postuniversitare, concursuri,
tabere de varã;

– Societate civilã: Centrul CONTACT organizeazã primul Forum al
organizafliilor neguvernamentale din Moldova; este lansat Programul
de cercetare a opiniei publice „Barometrul de Opinie Publicã“, pro-
gram care, începînd cu anul 2000, este realizat în colaborare cu
Institutul de Politici Publice;

– Sãnãtate publicã: 17 medici participã la seminarele Salzburg, este
lansat, în colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã, New
York, Programul „Reducerea noxelor“, care prevede prevenirea
HIV/SIDA printre utilizatorii de droguri injectabile; este finanflatã o
tabãrã de varã pentru copiii din familiile disfuncflionale, în colabo-
rare cu Organizaflia „Salvafli Copiii“;

– Drept: alfli 16 studenfli la drept beneficiazã de burse pentru
studierea limbii engleze; sînt donate manuale de drept bibliotecilor
Universitãflii de Stat din Moldova, Universitãflii Libere Internaflionale
din Moldova ºi Universitãflii de Studii Umanistice; este cofinanflat
printr-un program de 3 ani Centrul Republican pentru Pregãtirea ºi
Perfecflionarea Cadrelor din Sistemele Ministerului Justifliei ºi
Procuraturii;

– Susflinerea învãflãmîntului superior (HESP): sînt acordate granturi
pentru modernizarea procesului de studiu în domeniul istoriei
românilor ºi elaborarea curriculum-ului psihopedagogic în învãflã-
mîntul superior – Universitatea Pedagogicã „Ion Creangã“; pentru
restructurarea studiului lingvistic, Filologie românã; pentru moder-
nizarea procesului de predare în domeniul culturologiei; introdu-
cerea psihologiei clinice în curriculum – Universitatea de Stat din
Moldova; pentru crearea unei baze de date a localitãflilor din Basa-
rabia – Institutul de Istorie al Academiei de Øtiinfle din Moldova;

– Tineret: 8 ziare ºi reviste ºcolare sînt premiate, 6 grupuri de copii
din diverse localitãfli participã la evenimente culturale
internaflionale, 6 centre de creaflie ale copiilor beneficiazã de asis-
tenflã financiarã;

– Administraflie publicã: 15 formatori sînt instruifli în domeniul „Arta
ºi ºtiinfla conducerii de administrare localã ºi management“, 20 de
consilieri din 13 primãrii participã în proiecte de îmbunãtãflire a
managementului administrafliei publice.

• Este creat Centrul Naflional de Informaflii Medicale „MedNet“, în
colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã, New York.

Raport jubiliar

„Cînd eºti la început
de cale, chiar dacã ai
idei frumoase, nu este
deloc uºor sã le
realizezi. Fundatia
Soros a fost prima
organizaflie care ne-a
intins o mînæ pentru
a ne sprijini. ªi dupã
cum face un bun

creºtin nu ne-a ajutat doar sã ne ridicam,
dar sã facem ºi primii paºi, care au fost la
fel de importanfli atît pentru organizaflia
noastræ, dar ºi pentru mulfli alflii care 
ne-au urmat exemplul.“

Lucia Gavriliflã,
Preºedintele Asociafliei de Sprijin a Copiilor

cu Handicap Fizic din Chiºinãu



àÌÚÂÌÂÚ - ‚ Ï‡ÒÒ˚!

“é˜ÂÂ‰ÌÓÈ ÔÓÎÂÁÌ˚È ÔÓ‰‡ÓÍ, Ì‡ ÒÛÏÏÛ ‚ 45 Ú˚Òfl˜ ‰ÓÎÎ‡Ó‚, Ò‰ÂÎ‡Î îÓÌ‰ ëÓÓÒ‡: ‚ äË¯ËÌÂ‚Â ÓÚÍ˚ÎÒfl
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚È Á‡Î Ò ‚˚ıÓ‰ÓÏ ‚ ËÌÚÂÌÂÚ ‚ ˆÂÌÚÂ ÌÓ‚˚ı ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ (ñçàí). á‡Î ÓÒÌ‡˘ÂÌÌ˚È 17
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ÏË Ë 2 ÒÂ‚Â‡ÏË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îfl ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ„Ó Ó·Û˜ÂÌËfl ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚ Ë Û˜ËÚÂÎÂÈ. [...]

á‡‰‡˜‡ Â„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËfl - ‰Ó·ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ·˚ Í‡Ê‰‡fl ¯ÍÓÎ‡ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÎ‡Ò¸ Ò ÒËÒÚÂÏÓÈ Ò‚flÁË àÌÚÂÌÂÚ Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ‰ÓÒÚÛÔ
Í ˝ÚÓÈ ÒÂÚË, ÒÎÓ‚ÓÏ, ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ - ‚ ÍÎ‡ÒÒ˚, àÌÚÂÌÂÚ - ‚ Ï‡ÒÒ˚!”

Komsomol’skaia Pravda v Moldove, 5 iunie 1998

Spiritul lui George Soros hoinãreºte ºase ani prin Moldova

„[…] În anul 1997 bugetul fundafliei constituia 5,12 mln dolari. Impunãtoarea sumã a fost investitã, exprimîndu-ne succint,
în formarea noii mentalitãfli a tinerii generaflii. Anume acest scop îl urmãresc proiectele desfãºurãrii seminarelor la manage-
mentul autoadministrãrii locale, elaborãrii programelor pentru clasele 10-12 ale ºcolilor ºi liceelor, organizãrii ºcolilor de
varã («Computerizarea ºi Internetul», «Tabãra centrului artei moderne Soros», «Dezbateri», «Artã teatralã»)... Noul program al
fundafliei «Soros» vizeazã susflinerea proiectelor, orientate spre ameliorarea situafliei sociale, morale ºi fizice a femeilor.“

Curierul de searã; autor: Elena Andrieº, 2 iunie 1998
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„Cred cã se poate
afirma cu certitu-
dine: Fundaflia
Soros-Moldova ºi-a
pus fundamental
umãrul la consoli-
darea societãflii
civile. Iar o datã cu
inaugurarea
Programelor pentru

Femei a deschis larg usile pentru imple-
mentarea celui mai revolutionar concept
din sfera relafliilor umane – conceptul
egalitæflii de øanse pentru femei øi bærbafli.“

Galina Precup,
director, Centrul Naflional de Studii ºi

Informaflii pentru Problemele Femeii

• Sînt lansate urmãtoarele programe:
– Programul pentru femei: este finanflatã editarea enciclopediei Femei

din Moldova, este organizat clubul ziaristelor „Zece Plus“;
– Lecturã ºi scriere pentru dezvoltarea gîndirii critice, care vizeazã

introducerea unei metodologii ce promoveazã învãflarea activã ºi
independentã, contribuind astfel la dezvoltarea gîndirii critice.

• Continuã implementarea urmãtoarelor programe:
– Administraflie publicã: 20 de reprezentanfli ai administrafliei publice

locale obflin burse de studiere a limbii engleze în cadrul prgramului
APL; sînt organizate ºi finanflate 10 cursuri de instruire pentru
reprezentanflii APL; sînt finanflate 15 proiecte ale administrafliei pu-
blice locale;

– Artã ºi culturã: este lansatã seria „Cîntãreafla chealã“, în care sînt
editate în volume separate 5 piese de teatru premiate la Concursul
naflional de dramaturgie;

– Drept: în parteneriat cu Universitatea de Stat din Modova,
Facultatea Drept, Academia de Drept este creatã „Clinica Juridicã“;
sînt publicate textele convenfliilor ºi tratatelor internaflionale în 23
de volume cu un tiraj de 1000 exemplare;

– Biblioteci: 18 bibliotecari beneficiazã de burse pentru studierea lim-
bii engleze timp de 2 ani;

– Sãnãtate publicã: peste 100 de medici de la diferite instituflii par-
ticipã la cursuri de instruire ºi stagieri; 26 de instituflii medicale
beneficiazã de granturi pentru conectare la Internet; este inifliat, în
parteneriat cu USAID, un proiect pentru crearea specialitãflii medici-
na de familie, inclusiv pregãtirea a circa 250 medici-rezidenfli, per-
fecflionarea ºi reprofilarea a circa 2000 medici;

– Mass-media: Centrul Independent de Jurnalism lanseazã Proiectul
de 2 ani „Reportajul economic“, care include seminare, cursuri de
instruire ºi concursuri cu premii pentru jurnaliºtii care scriu pe teme
economice.

• Sînt create :
– Centrul Educaflional „Pro Didactica“, centru care implementeazã

programul „Modernizarea învãflãmîntului umanist“;
– Centrul de Documentare ºi Informare pentru Problemele Femeii,

care îºi propune sã contribuie la integrarea socialã, la promovarea
ºi la protecflia drepturilor femeilor;

– Alianfla Microfinflare Moldova, care oferã asistenflã în crearea ºi dez-
voltarea reflelei de asociaflii de economii ºi împrumuturi ale
cetãflenilor;

– Clinica Juridicã în parteneriat cu Universitatea de Stat din Modova,
Facultatea de Drept ºi Academia de Drept, unde în anul 1998 sînt
instruifli 125 studenfli, care, împreunã cu tutorii lor, acordæ asistenflã
juridicã la 155 clienfli;

– Liga Naflionalã de Dezbateri Preuniversitare, care îºi propune sã
ofere elevilor ºi profesorilor posibilitatea de a discuta teme actuale,
prin intermediul cluburilor de dezbateri, øi încurajeazã participarea
tuturor categoriilor sociale, inclusiv a minoritãflilor etnice;

– Asociaflia DNT, care îºi propune sã dezvolte infrastructura ºi
resursele informaflionale în Moldova ºi lanseazã catalogul ºi serverul
de ºtiri http://news.ournet.md.
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• Continuã implementarea programelor:
– Mass-media: Centrul Independent de Jurnalism inifliazã tradiflia

Sãptamînii Libertãflii Presei, în colaborare cu Uniunea Jurnaliøtilor,
Asociaflia Presei Independente, Comitetul pentru Libertatea Presei,
Asociaflia Presei Electronice øi Facultatea de Jurnalism ºi Øtiinfle ale
Comunicãrii a USM, dedicatã Zilei mondiale a Libertãflii Presei, 3 mai;

– Artã ºi culturã: sînt lansate programele Burse de excelenflã în artã
ºi Susflinerea proiectelor tinerilor regizori;

– Reforme economice: este tradus ºi editat manualul Principiile de
bazã ale contabilitãflii în parteneriat cu East-West Management
Institute, Inc.; este creat Centrul de Informaflii Economice în cadrul
Bibliotecii Municipale „B.-P. Hasdeu“ din Chiºinãu;

– Administraflie publicã: 10 primãrii beneficiazã de granturi pentru
procurare de echipament de birou ºi beneficiazã de cursuri de
instruire în domeniul utilizãrii tehnologiilor informaflionale;

– Drept: sînt acordate 16 granturi pentru lucrãri de cercetare
ºtiinflificã a corupfliei ca fenomen social ºi este editatã o colecflie de
lucrãri cu denumirea genericã „Corupflia“;

– Biblioteci: este lansat proiectul corporativ de dezvoltare a
colecfliilor bibliotecilor, 13 biblioteci achiziflioneazã 700 de volume
de la edituri din strãinãtate; studioul de înregistrãri sonore al
Bibliotecii specializate a Societãflii Orbilor este modernizat ºi dotat
cu echipament performant;

– Sãnãtate publicã: este lansat Proiectul „Sistemul de supraveghere a
maladiilor infecflioase ºi a imunizãrilor“, în parteneriat cu UNICEF ºi
CDC, care prevede crearea ºi echiparea tehnicã a 42 centre sectori-
ale de medicinã preventivã;

– Programe educaflionale: Centrul Educaflional „Pro Didactica“
lanseazã programul de burse „Educaflie pentru o societate deschisã“,
care vizeazã sprijinirea profesionalã a cadrelor didactice din
învãflãmîntul preuniversitar de la sate;

– Susflinerea învãflãmîntului superior (HESP): Universitatea de Stat
din Cahul beneficiazã de o donaflie de echipament tehnic ºi carte
specializatã;

– Editare de carte: este lansat Programul de împrumuturi pentru edi-
turi, prin care editurile „Cartier“, „ªtiinfla“, „Litera“ beneficiazã de
garanflii de 50% pentru creditele bancare atrase.

• Este creat Centrul de Dezvoltare a Tineretului cu trei departamente
de bazã: ªcoala tînãrului lider, Activitãfli extracurriculare, Educaflie
pentru sãnãtate ºi Conflict ºi comunicare.

Raport jubiliar

„Centrul de infor-
mare ºi consultanflã
în domeniul admin-
istrafliei publice din
Bãlfli, creat cu
susflinerea Fundafliei
Soros-Moldova, este
unul din cele mai
importante mijloace
de informare a
secretarilor ºi pri-

marilor din judeflul Bãlfli. Cu ajutorul
Centrului a fost creatã baza de date a
fiecãrei primãrii, a fost editat Îndrumarul
funcflionarului public, care ne este de mare
ajutor...“

Nicolae Mîrza,
preºedintele Asociafliei 

Primarilor din jud. Bãlfli.

Fundaflia Soros-Moldova continuã sã sprijine activitatea Centrului de Crizã din Bãlfli

„Centrul de crizæ de pe lîngæ Centrul de sãnãtate publicã øi management sanitar din municipiul Bãlfli va beneficia de spri-
jinul financiar al Fundafliei Soros-Moldova ºi pe parcursul anului curent.
Centrul de crizã dispune în prezent de un salon medical cu cinci paturi, destinat victimelor violenflei, ºi de un cabinet pen-
tru recepflionarea chemãrilor telefonice ale persoanelor care au strictã nevoie de asistenflã medicalã. Pe parcursul anului tre-
cut Centrul de crizã a contribuit la reabilitarea a 219 cetãfleni din municipiu, care fãceau abuz de alcool, ºi a 15
consumatori de droguri, de asemenea – la consolidarea a 48 familii, care depuseserã cereri de divorfl.“

DECA Press, 1 aprilie 1999
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„Activitatea Centrului
de Business al Asocia-
fliei Producãtorilor
Agricoli „ASINTPROD“
deschis cu susflinerea
Fundafliei Soros-
Moldova în cadrul
Programului de asis-
tenflæ pentru fermierii
privafli cofinanflat de

EWMI øi ASAID, este un aport real,
substanflial în dezvoltarea afacerilor fer-
mierilor din judeflul Chiºinãu. Prin asis-
tenfla tehnicã acordatã Centrului s-au
stabilit ºi s-au consolidat relafliile dintre
producãtorii agricoli, prelucrãtori ºi expor-
tatori.“

Maria Crucovici,
economist, Centrul de Business al

Asociafliei Producãtorilor Agricoli Asintprod
(Criuleni)

„Sãptãmîna trecutã Opera Naflionalã a gãzduit un spectacol neordinar – cel al aprecierii intelectului tinerilor studioºi,
susflinut al cincilea an consecutiv de Fundaflia Soros-Moldova. În anul curent Consiliul pentru educaflie al Fundafliei a selec-
tat 87 de învingãtori din 201 candidafli – studenfli ai anilor III, IV, V cu media notelor nu mai micã de «9» pentru tofli anii de
studii, luînd în considerare în special activitatea lor extracurricularã.“

Fãclia, 17 iunie 2000

• Continuã implementarea urmãtoarelor programe:
– Administraflie publicã: sînt organizate cursuri de formare a 14 for-

matori în domeniile „Managementul general al administrafliei publice
locale“ ºi „Managementul finanflelor publice locale“ ; 4 consilii
judeflene beneficiazã de granturi pentru utilizarea tehnologiilor
informaflionale în activitatea administrafliilor publice locale ºi
regionale; 649 primãrii ºi 11 consilii judeflene beneficiazæ de donaflii
de carte;

– Societate civilã, Administraflie publicã ºi Programul pentru femei:
este inifliat Programul Dezvoltare comunitarã, implementat de
Centrul CONTACT, prin care sînt susflinute 27 de inifliative ale unor
comunitãfli rurale;

– Editare de carte: este lansat programul Publicaflii electronice, care
stimuleazã colaborarea editurilor pentru dezvoltarea pieflei de publi-
caflii electronice, precum ºi standardizarea tehnologiilor editãrii
electronice;

– Biblioteci: este lansat Proiectul „Îmbunãtãflirea serviciilor pentru bene-
ficiarii bibliotecilor publice“; este organizatã ªcoala de biblioteco-
nomie, în cadrul cæreia sînt instruifli mai mult de 100 de bibliotecari;

– Reforme economice: Alianfla Microfinanflare Moldova acordã consul-
tanflã unui numãr de 170 de asociaflii de economii ºi împrumut ale
cetãflenilor cu peste 15 000 de membri ºi un portofoliu de credit de
aproximativ 30 milioane lei;

– Sãnãtate publicã: este extins Programul „Reducerea noxelor“, prin
8 proiecte desfãºurate în Bãlfli, Fãleºti, Soroca, Orhei ºi Chiºinãu;
este lansat Programul „Dizabilitãfli mintale“, sînt create 2 centre de
zi: unul pentru 48 copii la Criuleni ºi unul pentru 35 adulfli la Bãlfli;

– Programe educaflionale: Centrul Educaflional „Pro Didactica“ editea-
zã revista de teorie ºi practicã educaflionalã Didactica Pro…, distri-
buitã gratis tuturor institufliilor educaflionale din Republica Moldova;

– Internet: este cofinanflatã deschiderea Academiei CISCO în cadrul
CISCO Networking Academy Program;

– Artã ºi culturã: este lansat proiectul de editare a albumelor de picturã;
– Drept: sînt finanflate programele „Noi ºi Legea“ (Street Law), „Refor-

ma polifliei“, „Reforma penitenciarã“, „Elaborarea ºi comentarea
noilor texte de legi“.

• Este creat Institutul de Politici Publice, care îºi propune sã elaboreze
studii øi analize în domeniul politicilor educaflionale, de integrare
europeanã, soluflionarea conflictelor interne ºi cercetãri ale opiniei
publice.
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„Un premiu Soros
reprezintã în primul
rînd o recunoaºtere a
forflelor investite în
proiectele elaborate pe
parcursul ultimilor
ani, proiecte care se
bucuræ de populari-
tate. La conceperea lor

am pus accentul pe durabilitate, pe
dinamism ºi nu în ultimul rînd pe aspectul
noncomercial (citeºte independent) al
proiectelor. Toate acestea, împreunæ cu o
echipæ talentatã reprezintæ una din cãile
sigure spre succes.“

Vitalie Chiperi,
cîºtigãtorul premiilor II øi III pentru cel mai

bun WEB design 2001

20 23

O sursã de venit pentru bugetul familiei

„Cinci femei din satul Hruºova, judeflul Chiºinãu, au antrenat localnicii în dezvoltarea meºteºugurilor. […] Cu ajutorul
Centrului CONTACT (prin Programul Dezvoltare Comunitarã, finanflat de Fundaflia Soros-Moldova), au fost procurate
sculele necesare, iar meºterii populari Andrei Sclifos, Zinaida Guflu, Aglaida Speteflchi ºi Valentina Coroteev le împãrtãflesc
novicilor din experienfla lor.
Dna Ala Speteflchi, una din animatoarele acestei revalorificãri a artizanatului, considerã cã în aºa fel gospodinele din
Hruºova îºi vor pune în valoare aptitudinile, vor transmite tradiflia meºteºugurilor noilor generaflii, dar ºi vor putea cîºtiga
un ban pentru familiile lor.“

Fermierul; autor: Elena Chiriac, 22 martie 2002

• Continuã implementarea urmãtoarelor programe:
– Sãnãtate publicã: este lansat primul Portal Naflional Medical din

Moldova ºi compartimentul „Presa despre sãnãtate ºi ocrotirea ei“ în
parteneriat cu Centrul Independent de Jurnalism (CIJ) ºi Organizaflia
Mondialã a Sãnãtãflii; este susflinutã crearea reflelei de asistenflã psi-
hosocialæ a copilului ºi familiei – 5 cabinete în Chiºinãu, Grãtieºti ºi
Cãinari pentru copiii-victime ale diverselor forme de abuz, prin care
au beneficiat de asistenflã specializatã 260 copii; Programul „Îngrijiri
paliative“ susfline elaborarea standardelor de îngrijiri paliative în
diverse domenii;

– Drept: este creat Centrul pentru Asistenfla Reformei Penitenciare în
Moldova în parteneriat cu Reforma Penalã Internaflionalã (PRI),
Comitetul Helsinki din Olanda (NHC) ºi Departamentul Institufliilor
Penitenciare al Ministerului Justifliei din Republica Moldova;

– Administraflie publicã: Institutul de Politici Publice lanseazã revista
Politici publice; este organizatã o ºcoalã de varã pentru reprezen-
tanflii APL „Management strategic pentru APL“;

– Reforme economice: este lansat programul „Dezvoltare economicã
ruralã“, în cadrul Programului de Asistenflã pentru Fermierii Privafli
(PAFP), cofinanflat de East-West Management Institute, Inc. øi
USAID; sînt finanflate 13 ONG-uri ºi companii de consultanflã care
creeazæ peste 40 de cooperative de întreprinzãtor în zonele rurale;
10 centre de afaceri ale Asociafliilor Producãtorilor Agricoli; este
finanflatã organizarea a peste 100 de cursuri de instruire pentru be-
neficiarii agromagazinelor ºi crearea unor loturi demonstrative;

– Internet: este organizat un concurs cu 27 de premii pentru cele mai
originale pagini Internet; este lansatã revista electronicã Moldova Azi –
parteneriat al asociafliei DNT, CIJ ºi Institutului de Politici Publice;

– Biblioteci: este creat Consorfliul naflional al bibliotecilor pentru uti-
lizarea revistelor electronice din bazele de date EBSCO Publishing,
constituit din 16 biblioteci, care beneficiazã de donaflii de echipa-
ment, au acces la circa 3600 reviste electronice; 11 bibliotecari
viziteazã 5 biblioteci publice din Danemarca;

– Mass-media: CIJ organizeazã stagieri în domeniul jurnalismului
agrar pentru 14 studenfli ºi tineri profesionisti, care activeazã cîte o
luna la CIJ, PAFP øi la o instituflie de presã; lanseazæ concursul
„Reportajul social“.

• Este creatã Biblioteca Publicã de Drept, cu un fond de carte de
peste 3900 titluri, 38 ediflii periodice, baze de date JURIST, EBSCO,
OPAC ºi acces la Internet.



Între 1992 ºi 2001 Fundaflia a realizat ºi susflinut prin programele sale:

• Est-Est: 900 de participãri la peste 400 de conferinfle în Europa Centralã ºi

de Est, 80 de conferinfle ºi ºcoli de varã au fost organizate în Republica

Moldova;

• Burse: 37 de burse integrale sau parfliale pentru studii universitare, 103

burse pentru studii postuniversitare, 459 participãri la ºcoli de varã, con-

ferinfle ºtiinflifice în Europa de Vest ºi America de Nord ºi 37 de burse 

pentru cercetare;

• Biblioteci: 12 500 de cãrfli au fost donate bibliotecilor universitare, munici-

pale ºi sãteºti; 14 biblioteci au obflinut echipament tehnic ºi baze de date

specializate;

• Societate civilã: 382 de proiecte ale organizafliilor neguvernamentale din

Republica Moldova au fost susflinute; au fost finanflate cele 3 forumuri ale

organizafliilor neguvernamentale în anii 1997, 1999, 2001 ºi 2 ediflii ale 

tîrgului ONG în 1999 øi 2001;

• Schimb de elevi: 120 de burse au fost acordate pentru studii la licee din

Marea Britanie, SUA øi Cehia;

• Susflinerea învæflæmîntului superior: 60 de manuale ºi materiale didactice

universitare au fost publicate;

• Burse de merit: 556 de studenfli au primit burse de merit;

• Drept: 47 de manuale au fost elaborate ºi publicate, 37 de cãrfli de drept au

fost publicate, 29 de tineri lectori universitari au fost instruifli la COLPI

(Budapesta), numeroase manuale øi cærfli de specialitate au fost donate 

facultãflilor de drept din Republica Moldova;

• Traducere de carte: 58 de cãrfli au fost traduse ºi publicate;

• Administraflie publicã: 30 de formatori ºi peste 1050 de aleºi locali ºi

funcflionari pubici au fost instruifli în domeniul artei de a conduce, 7 forma-

tori ºi 560 de aleºi locali ºi funcflionari publici au fost instruifli în domeniul

finanflelor publice locale, 11 formatori ºi peste 200 de aleºi locali au fost

instruifli în domeniul rolului APL în dezvoltarea durabilã a comunitãflii, 

9 cãrfli au fost editate;

• Lecturã ºi scriere pentru dezvoltarea gîndirii critice: peste 1500 de profe-

sori din ºcoli urbane ºi rurale au fost instruifli;

• Dezvoltare comunitarã, program administrat de Centrul CONTACT, a

susflinut 81 de inifliative ale comunitãflilor rurale;

• Sãnãtate publicã: 145 de burse ºi granturi au fost acordate medicilor, 72 de

participãri la stagii practice peste hotare, 231 de seminare ºi conferinfle ºi 46

de proiecte ale organizafliilor neguvernamentale din domeniu au fost

susflinute financiar;

• Editare de carte: 15 burse pentru autori, 30 de finanflãri pentru editare de

carte naflionalã;

• Mass-media: 22 de publicaflii periodice ºi 5 posturi de radio au beneficiat

de donaflii de echipament, 35 de publicaflii au beneficiat de donaflii de hîrtie,

calculatoare ºi conectare la Internet; 34 de jurnaliºti au beneficiat de burse

pentru studierea limbii engleze;

• Dezvoltare economicæ: a fost introdus cursul „Economie aplicatæ“ în clasele

X-XII de liceu; au fost create 3 centre de informaflii economice în Chiøinæu,

Bælfli øi Cahul; au fost create peste 40 de cooperative de întreprinzætori; a

fost finanflatæ editarea a peste 20 de cærfli specializate în economie øi agricul-

turæ, au fost finanflate cursuri øi øcoli de varæ în domeniul afacerilor;

• Artã ºi culturã: au fost organizate sau susflinute financiar 35 de ateliere de

artã, 4 tabere de varã, 21 de seminare, 17 festivaluri, inclusiv 4 bienale ale

Teatrului „Eugène Ionesco“, au fost editate 13 piese în colecflia „Cîntãreafla

chealã“, 35 de persoane au beneficiat de burse de creaflie; au fost finanflate

24 spectacole ºi 5 albume de picturã øi 21 de expoziflii de artæ;

• Alianfla Microfinanflare Moldova: 210 asociaflii de economii ºi împrumut

(AEIC) cu peste 17 000 de membri au fost create ºi consultate, au fost edi-

tate 2 manuale pentru AEIC, au fost organizate cursuri de instruire pentru

487 de membri ai peste 100 de AEIC;

• Centrul CONTACT: oferã mai mult de 2000 de consultaflii pe an, a dezvoltat

refleaua de organizaflii neguvernamentale din RM la nivel local de la 4% la

Fundaflia în cifre
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$ 7 276 000

$ 5 299 000 $ 5 178 000

$ 4 605 885

1992

Cheltuieli 1992-2001
Total: $36 423 897

30%; a desfãºurat peste 100 cursuri de instruire; a organizat 3 forumuri øi 2

tîrguri ale ONG; a publicat 2 cataloage ale ONG;

• Centrul de Dezvoltare a Tineretului: peste 350 de elevi ºi profesori au par-

ticipat la diverse proiecte extracurriculare, 430 de elevi au participat la com-

petifliile naflionale ºi 28 de elevi participanfli la competiflii europene „Odiseea

Cugetului“;

• Centrul de Informaflii Universitare: peste 7400 de vizitatori au primit peste

20 000 de consultaflii privind studiile în SUA;

• Centrul Independent de Jurnalism: peste 140 de cursuri ºi seminare au fost

organizate pentru mai mult de 700 de jurnaliºti, 42 de premii au fost acor-

date în cadrul topului „Cei zece jurnaliºti ai anului“; organizate 3 ediflii ale

Festivalului Media;

• Centrul pentru Artã Contemporanã [KSA:K]: au fost organizate 13 expoziflii, 4

ateliere, 8 tabere de varã cu peste 430 participanfli, 3 cataloage de artã editate;

• Clinica Juridicã: 629 de studenfli au fãcut stagii practice, 863 de persoane au

primit asistenflã juridicã gratuitã, 158 de cazuri au fost cîºtigate în instanfle de

diferite niveluri;

• Colegiul Invizibil: 81 de studenfli au absolvit Colegiul în cadrul a 4 laboratoare;

• Institutul de Politici Publice: a fost constituitã o reflea de peste 200 de spe-

cialiºti experfli ai Institutului, au fost editate 5 cãrfli, realizate 5 emisiuni tv, a

publicat 2 sondaje naflionale de opinie publicã, a organizat 15 conferinfle

naflionale, 10 conferinfle internaflionale, editeazã revista Politici publice;

• Liga Naflionalã de Dezbateri Preuniversitare: a organizat 146 de seminare øi

82 de competiflii

• Programul Educflional „Pas cu Pas“: 62 de formatori au fost instruifli, 67 de

seminare ºi conferinfle au fost organizate pentru 3522 de participanfli;

• Centrul Educaflional „Pro Didactica“: 615 profesori din ºcoli urbane ºi rurale

au fost instruifli;

• DNT: 26 de absolvenfli øi peste 50 de studenfli ai Academiei CISCO; 10 spe-

cialiøti certificafli CCNA; 40 000 abonafli la serviciul gratuit 

e-mail mail.md; peste 1700 de pagini gæzduite gratis pe portalul ournet.md;

a lansat revista electronicã Moldova Azi în colaborare cu IPP ºi CIJ, care are

peste 1000 de cititori pe zi;

• Centrul Naflional de Informaflie Medicalã „Mednet“: oferã acces la Internet

pentru 11 organizaflii neguvernamentale din domeniu, 8 clinici ºi peste 300

de medici; 19 000 vizite la centru, a lansat pagina Web cu preparatele med-

icale înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova; 280 de medici au fost

instruifli în colaborare cu IATP în domeniul utlizãrii calculatorului.



Centrul CONTACT
Aliona Niculiflæ, director executiv
Str. Bucureøti nr. 83, Chiøinæu
Tel.: 233946, 233947, 233948
E-mail:info@contact.md
www.contact.md

Asociaflia DNT
Dona Øcola, director executiv
Str. Puøkin nr. 16, Chiøinæu
Tel.: 229 229
Fax: 210-572
E-mail:pr@dnt.md
www.dnt.md

Centrul Educaflional „Pro-Didactica“
Liliana Nicolæescu, director executiv
Str. Armeneascæ nr. 23, Chiºinãu
Tel.: 541994, 542556
Fax: 544199
Email:lnicolaescu@cepd.soros.md
www.cepd.soros.md

Programul Educational „Pas cu Pas“
Cornelia Cincilei, director executiv
Adresa: Str. Puøkin nr. 16, Chiøinæu
Tel.: 220112
Tel./Fax: 220113
E-mail:hs@moldnet.md

Colegiul Invizibil
Nicolae Chirtoacæ, director
Str. Puºkin nr. 16/1, Chiºinãu
Tel.: 222503, 222504, 222509
e-mail:office@ic.soros.md
www.ic.soros.md

Centrul de Informaflii
Universitare
Vitalie Vremiø, director
Bd. ªtefan cel Mare nr. 148, apt.
22, et. 3, Chiºinãu
Tel.: 221167, 221172
Fax: 221167
E-mail:eac@dnt.md
www.iatp.md/eac/

Alianfla Microfinanflare Moldova
Artur Munteanu, director executiv 
Adresa: str. Puøkin nr. 16, Chiøinæu

Tel.: 229904; 229905
Fax: 229902
E-mail:mma@mma.dnt.md

KSA:K
Veaceslav Reabcinschi, director
Str. Puºkin nr. 16, Chiºinãu
Tel.: 212765, 212766
Fax: 212768
E-mail:ksak@art.md
www.art.md

Centrul Naflional de
Informaflie Medicalæ „Mednet“
Dumitru Volcov, director
Str. Testemiflanu nr. 27, Chiøinæu
Tel./Fax: 727577
E-mail:medinfo@mednet.md
www.mednet.md

Centrul Independent de Jurnalism
Angela Sârbu, director
Str. ªciusev nr. 53, Chiºinãu
Tel.: 213652, 227539
Fax: 226681
E-mail:ijcnews@ijc.iatp.md
http://ijc.iatp.md/

Institutul de Politici Publice
Arcadie Barbãroºie, director 
Str. Bulgarã nr. 28, Chiºinãu
Tel.: 276785, 276786
Fax: 270507
E-mail:ipp@ipp.md
www.ipp.md

Biblioteca Publicã de Drept
Mariana Harjevschi, director
Str. Armeneascæ nr. 42, Chiºinãu
Tel/Fax: 275278; 275393
E-mail:info@pll.md
www.pll.md

Liga Naflionalæ de Dezbateri
Preuniversitare
Iulia Moldovan, director executiv
Str. Puºkin nr. 16, Chiºinãu
Tel.: 228365
E-mail:imoldoveanu@soros.md
www.ournet.md/~debate/

Centrul de Dezvoltare a

Tineretului

Iulia Moldovan, director executiv

str. Bulgaræ nr. 28, Chiøinæu

Tel.: 270436, 270112

E-mail:imoldoveanu@soros.md

www.ournet.md/~cdt/

Centrul Naflional de Studii øi

Informare pentru Problemele Femeii

Galina Precup, director

Adresa: Str. 31 August nr. 137 A, 

biroul 14, Chiøinæu

Tel./Fax: 241393

E-mail:cnsipf@moldnet.md

Centrul Republican pentru

Perfecflionarea Cadrelor din

Sistemele Ministerului Justifliei øi ale

Procuraturii

Silvia Pogoløa, director executiv

Str. P. Rareø nr. 18, Chiøinæu

Tel.: 228186

Fax: 228185, 228187

E-mail:jtc@cni.md

Clinica Juridicæ

Dragoø Blænaru, director

str. A. Mateevici nr. 60, Chiøinæu

Tel.: 232453

Fax: 245070

E-mail:dragos@lc.dnt.md

Centrul Internaflional de Limbi

Moderne

Victoria Galii, director 

Str. Armeneascæ nr. 23, Chiºinãu

Tel.: 541994, 542556

Fax: 544199

E-mail:vgalii@cepd.soros.md

Fundaflia Soros-Moldova

Victor Ursu, director executiv 

Str. Bulgaræ nr. 32, Chiºinãu

Tel.: 270031, 270232

Fax: 270507

E-mail:foundation@soros.md

www.soros.md




