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Sînt lucruri care se întîmplã cu fiecare din noi în parte ºi sînt lucruri care se întîmplã ,

inevitabil, cu toþi.

Apariþia Fundaþiei Soros în Moldova atunci, în 1992, într-un vid legislativ incredibil, a însemnat un

pas important pe calea tranziþiei spre o societate civilã. Acum, cînd în Moldova activeazã deja

cîteva sute de organizaþii neguvernamentale, putem spune cu certitudine cã acest fapt constituie

ºansa realã ca Moldova  sã devinã o þarã cu o societate sãnãtoasã ºi democraticã.

Cinci ani deja e o aniversare. ªi nu doar a noastrã, a celor de la Fundaþie. Deja s-au încadrat

în cîmpul muncii tinerii specialiºti care ºi-au fãcut studiile în Europa ºi America cu susþinerea

financiarã a Fundaþiei, micuþii din clasa I au învãþat a citi, avînd  setul  complet de manuale noi,

Internet-ul a strãpuns zidurile lipsei de informaþie...

Eu cred în þara mea ºi tot ceea ce facem este pentru viitorul ei prosper.

Lorina BÃLTEANU
Preºedinte
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Care a fost contextul general în care a activat Fundaþia Soros Moldova în 1996? A fost un an

electoral ºi deci un an dificil din multe puncte de vedere. Transferul paºnic de putere -

primul care s-a produs dupã dobîndirea independenþei - a demonstrat cã dezvoltarea democraticã

a þãrii este posibilã. Mai dificilã este însã situaþia economicã.

Stabilizarea macroeconomicã ºi sprijinul masiv al FMI ºi Bãncii Mondiale nu au reuºit oprirea nici

în acest an a declinului producþiei, iar restanþele la achitarea pensiilor ºi salariilor au atins cote

îngrijorãtoare. De fapt aceasta a ºi influenþat în mod hotãrâtor rezultatele scrutinului.

Conceptual, cei trei piloni de bazã pe care se sprijinã programele fundaþiei sunt în continuare

Învãþãmântul, Mass Media ºi Societatea Civilã.

Analizînd programe concrete, putem afirma cã pentru Fundaþia Soros Moldova anul 1996 a fost

anul unor experienþe majore. În primul rînd este vorba de experienþa programului Modernizarea Învã-

þãmîntului ºi experienþa Centrului de asistenþã pentru organizaþiile neguvernamentale

CONTACT. Adicã, de iniþiative importante în domeniul învãþãmântului ºi al dezvoltãrii societãþii

civile.

Programul Modernizarea Învãþãmîntului, care presupune mãsuri complexe

(elaborarea curriculum-ului nou, fondarea unui centru de informaþii, crearea unei reþele de ºcoli

pilot etc.) menite sã dinamizeze ºi sã înnoiascã  învãþãmântul secundar din republicã a avut,

credem, un impact mare nu numai asupra profesorilor, ci ºi asupra ministerului de resort.

Acest impact se prevede a fi ºi mai mare în anii urmãtori. Programul dat este corelat cu un pro-

gram similar al Bãncii Mondiale ºi se va desfãºura în cooperare strînsã cu acesta.  Pe lîngã înnoirea

conþinutului ºi a instruirii personalului didactic programul introduce mecanisme noi în lucrul

cu editurile, colectarea de fonduri pentru reeditarea manualelor ºcolare ºi

pentru evaluarea cunoºtinþelor elevilor. ªi,ceea ce este mai  important, lansarea programului  a

permis identificarea unui nucleu calificat ºi entuziast de specialiºti din domeniu, care vor apro-

funda ºi dezvolta cu succes programul în continuare.

În programul HESP a crescut activismul catedrelor universitare. Pe lîngã programele tradiþionale

unele dintre catedre (catedra de psihologie a Universitãþii de Stat, catedra de istorie a culturii de la

aceeaºi universitate) au început, cu sprijinul fundaþiei, programe complexe de restructurare ºi

modernizare. Alte proiecte de acest gen se aflã în discuþie. Un moment important l-a constituit

demararea prin programul HESP Internaþional în toamna lui 1996 a unui proiect de tip colegiu

invizibil cu deschiderea de laboratoare de ºtiinþe politice, sociologie, filozofie ºi psihologie, proiect

care va influenþa aproape decisiv pregãtirea specialiºtilor în domeniile respective ºi deschiderea

lor spre lume ºi pregãteºte astfel germenii unor viitoare evoluþii.

Impresia generalã este cã în învãþãmîntul din Moldova s-a produs o înviorare vizibilã, deºi situaþia

este încã foarte grea.

În 1996 multe din organizaþiile neguvernamentale din R. Moldova au fãcut un pas înainte în ceea

ce priveºte maturizarea lor ca organizaþii. A sporit atît numãrul ºi profesionalismul proiectelor ºi

iniþiativelor lansate de aceste organizaþii cît ºi domeniile în care au activat.

O contribuþie substanþialã la aceasta ºi-a adus ºi fundaþia noastrã prin programele de sprijin

ale organizaþiilor neguvernamentale ºi prin susþinerea Centrului CONTACT - proiect comun al

fundaþiei ºi al programului TACIS. Pentru majoritatea ONG-urilor activitatea centrului
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s-a constituit într-o adevãratã ºcoalã. În paralel cu desfãºurarea seminarelor, editarea buletinelor ºi cata-

logului decisive au fost activitatea de consultanþã ºi asistenþã tehnicã de zi cu zi.

În domeniul Mass Media au fost prioritare programele de susþinere a organelor de presã locale ºi a

Centrului independent de jurnalism. Pe de altã parte alegerile trecute au arãtat cã este încã prea

devreme sã vorbim despre o presã independentã  în Moldova, factorul determinant fiind situaþia

economicã gravã a majoritãþii mijloacelor de informare în masã (situaþie care, datoritã condiþiilor

specifice, este în Moldova ºi mai dificilã decît în þãrile vecine).

Alte proiecte importante, implementate în co-finanþare cu proiectele regionale, sunt instituirea

Centrului Soros pentru Artã Contemporanã, lansarea programul regional de traducere de carte,

automatizarea a trei biblioteci din Moldova, extinderea programului Internet.

Putem spune cã dupã cinci ani de activitate în Moldova fundaþia a intrat într-o fazã propice de

dezvoltare - fazã în care interacþiunea cu societatea devine tot mai productivã, deoarece existã

mai mulþi agenþi care pot prelua ºi propaga ideea unei societãþi deschise ºi se pot implica nemij-

locit în transformãrile curente.

Victor URSU
Director Executiv
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Obiectivele de activitate ale acestei secþiuni includ:

- susþinerea elaborãrii programelor la disciplinele umaniste,

ciclul liceal.

- organizarea, în colaborare cu Ministerul Învãþãmîntului, a

concursurilor pentru elaborarea ºi editarea manualelor la

nivelul liceal, discipline umaniste

- achiziþia de manuale liceale pentru limbile strãine

- achiziþia de carte didacticã pentru Centrele Metodice din

ºcolile cîºtigãtoare ale concursului pentru Reþeaua de ªcoli

Inovatoare (1996)

- susþinerea editãrii prin concurs a unor materiale didactice

în ajutorul profesorilor ºi elevilor (discipline umaniste)

- susþinerea editãrii prin concurs a unor materiale didactice

ºi de referinþã din republicã ºi din alte þãri.

Secþiunea Perfecþionarea cadrelor didactice are drept

prioritare activitãþi care sã faciliteze familiarizarea cu noile

metode, tehnici ºi concepte psihopedagogice, implementate

cu succes în alte þãri, cît ºi stimularea schimbului de

experienþã dintre cadrele didactice locale, care elaboreazã

ºi aplicã idei noi, creatoare.

Obiectivele de activitate ale acestei secþiuni includ:

- dezvoltarea Centrelor Metodice din ºcolile din Reþeaua

menþionatã

- antrenarea unui grup de formatori locali la disciplinele

umaniste prin intermediul stagiilor internaþionale ºi

programelor de perfecþionare cu participarea specialiºtilor

din alte þãri

- dezvoltarea unui program de susþinere a procesului de

reciclare a cadrelor printr-un sistem �cascadã� (antrenarea

echipelor de profesori ºi administratori ºcolari din ºcolile din

reþea ºi susþinerea activitãþilor zonale (locale) organizate de

ei pentru ºcolile vecine).

Pentru anul 1997, secþiunea Proiecte deschise
intenþioneazã oferirea de sprijin pentru activitãþi

educaþionale ce nu au intrat în zona de activitate a

programului pe parcursul anului 1996, dar ar fi

necesare, conform sugestiilor profesorilor ºi spe-

cialiºtilor de la diferite niveluri.

În cadrul acestei secþiuni se intenþioneazã:

- organizarea unui concurs pentru proiecte de dezvoltare a

ºcolii

- organizarea unui concurs pentru crearea/dezvoltarea unor

centre metodice ºcolare

MODERNIZAREA
ÎNVÃÞÃMÎNTULUI  UMANIST

Programul Modernizarea Învãþãmîntului Umanist are drept

obiectiv principal susþinerea procesului de reformã a

învãþãmîntului, îniþiat de Ministerul Învãþãmîntului din

republicã.

Activitatea programului se axeazã pe patru direcþii principale,

care constituie secþiunile lui de bazã: Biblioteca-centru de

informare Pro Didactica, secþiunea Dezvoltarea curriculum-

ului, secþiunea Perfecþionarea cadrelor didactice ºi secþiunea

Proiecte deschise.

Biblioteca-centru de informare Pro Didactica îºi propune

sã ofere accesul la reþelele internaþionale de informare în

domeniul didacticii moderne pentru persoanele interesate.

Lucrul acestui centru informaþional serveºte drept bazã în

realizarea întregului program.

Obiectivele de activitate ale centrului includ:

- achiziþie de literaturã didacticã ºi de referinþã

- abonare la publicaþii pedagogice

- program de informare sistematicã pentru cadrele didactice

ºi bibliotecarii ºcolari

- redactare periodicã a buletinului informaþional

- automatizare ºi dotare tehnicã a bibliotecii

Secþiunea Dezvoltarea curriculum-ului contribuie la

renovarea curriculum-ului ºcolar, prioritar fiind cel liceal. În

cadrul ªcolii autorului de manuale se vor familiariza cu

principiile ºi tehnicile moderne de elaborare a materialelor

didactice atît autorii consacraþi, cît ºi pedagogii entuziaºti,

inovatori, care ar putea apoi forma colective de creaþie sau

ar lucra în mod individual.
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- organizarea unui concurs pentru diverse iniþiative

educaþionale

- iniþierea unui program de burse pentru tinerii

profesori din sate

În 1996 activitãþile s-au desfãºurat în urmãtoarele secþiuni:

- Editarea manualelor scolare - program de urgenþã

- Pro Didactica

- Dezvoltarea Curriculum-ului

- Perfecþionarea cadrelor didactice

Sectiunea I

EDITAREA MANUALELOR ªCOLARE - PROGRAM DE

URGENÞÃ

Iniþiativa Fundaþiei de a contribui la lichidarea deficitului de

manuale în ºcoli a fost susþinutã de Ministerul Învãþãmîntului,

care a oferit o listã complexã de manuscrise recomandate

pentru publicare. A fost selectat setul de materiale pentru

predarea limbii române în clasa întîi , þinîndu-se cont de faptul

cã atît conceptul cît ºi conþinutul sînt bazate pe principiile

unei educaþii formative, centrate pe elev. Rezultatele testãrii

în ºcolile-pilot au fost pozitive. Conform hotãrîrii luate,

fundaþia a sprijinit editarea a 4 titluri din setul de 6 lucrãri -

Teste ºi exerciþii suplimentare - 60000 ex., Ghidul învãþãtorului

- 5000 ex., Culegere de texte pentru lecturã - 5000 ex. ºi

Tabele demonstrative - 5000 ex. Ministerul Învãþãmîntului

este responsabil pentru Cartea elevului, vol.I-II, pentru

distribuirea materialelor în ºcoli ºi pentru plata onorariilor.

Deoarece manuscrisele erau deja pregãtite, în noiembrie

1995 a fost anunþat un concurs numai pentru edituri. La etapa

iniþialã au participat zece edituri, dintre care au fost selectate

pentru etapa finalã doar patru. Comisia de experþi, incluzînd

reprezentanþi ai Fundaþiei, Ministerului Învãþãmîntului,

grupului de autori ºi tipografiilor, a decis selectarea a 2 edituri

independente, Arc ºi Cartier. Materialele finanþate de Fundaþie

au fost gata pentru distribuire la 20 august 1996.

Primul concurs deschis pentru editori (cu pãrere de

rãu, nu a participat nici o editurã de stat) ar putea fi

considerat o realizare importantã a proiectului. El a scos

în evidenþã, în special pentru editori, necesitatea de a

acumula experienþã de lucru cu materialele didactice,

domeniu care va oferi un permanent spaþiu de activitate.

Fonduri 1995:  $ 52300.00

Fonduri program: $ 53900.00

Cheltuieli total:  $106200.00

Secþiunea II

PRO  DIDACTICA

Obiectivul 1. Amenajarea centrului

A fost identificat ºi amenajat un local potrivit pentru bibliotecã

ºi oficiu de coordonare a programului.

Obiectivul 2. Completarea fondurilor bibliotecii

A început cu donaþii ºi achiziþii de CD ROM ºi materiale

didactice din domeniul predãrii ºtiinþelor umaniste. Continuã

abonãrile la publicaþii naþionale ºi strãine, axate pe probleme

educationale. Au fost contactaþi editori ºi distribuitori de carte

din Moldova, România, Rusia, Franþa ºi Marea Britanie în

vederea completãrii fondurilor bibliotecii.

Obiectivul 3. Difuzarea informaþiei.

Personalul a elaborat conceptia materialelor informaþionale,

care vor fi produse ºi difuzate de Centru. Au fost contactaþi

diverºi specialiºti din domeniul educaþiei cu scopul de a stabili

un grup de colaboratori la aceste materiale. Prima informaþie

despre materialele disponibile a fost difuzatã în ºcoli prin

intermediul inspectoratelor raionale. A fost stabilit un pro-

gram de informare pentru public.

Cheltuieli:
Materiale, administrare: $ 1112.00

Achizitie fond carte: $ 49604.00

Abonare publicatii: $ 2888.00

Cheltuieli total: $53604.00

Secþiunea III

DEZVOLTAREA CURRICULUM-ULUI

Obiectivul 1. Publicarea materialelor de referinþã locale ºi

strãine.

Dupã o analizã a necesitãþilor, efectuatã în rîndul

bibliotecarilor, profesorilor ºi elevilor, au fost identificate

tipurile de material solicitate frecvent. Au fost contactate

editurile din þarã ºi de peste hotare. Editorii au luat cunoºtinþã

de obiectivele ºi perspectivele programului ºi li s-au solicitat

propuneri concrete pentru editare (materiale didactice ºi de

referinþã). O serie de lucrãri au fost propuse spre editare

prin concurs.

Actualmente se afla în lucru urmatoatele titluri:

Traduceri în limba românã:
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Fernando SAVATER, Etica pentru fiul meu

(traducere din spaniolã)

Fernando SAVATER, Politica pentru fiul meu

(traducere din spaniolã)

Traduceri în limba rusã:

Valeriu RUSU, Româna - limbã, culturã ºi civilizaþie

(traducere din francezã)

Valeriu RUSU, Româna - cuvinte ºi imagini

(traducere din francezã)

Materiale locale:

Eugenia GONDIU, Pedagogia generalã în prezentare graficã

Eugenia GONDIU, Didactica în prezentare graficã

Grup de autori, Curriculum disciplinar la limba românã

Grup de autori, Mica enciclopedie, vol.1, 2

Obiectivul 2. Achiziþie de carte.

Au fost efectuate achiziþii de cîteva tipuri: pentru toate

bibliotecile ºcolare, pentru centrele din reþeaua ºcolilor

inovatoare, pentru liceele noi dn republicã (1-2 ani de

activitate) ºi pentru ºcolile din Transnistria.

Pentru bibliotecile ºcolare au fost achiziþionate:

- Dicþionarul explicativ al limbii române  2100 ex.

- Pedagogia, Ioan Bontas  4000 ex.

- Teste de geografie  1000 ex.

- Cultivarea limbii române  3000 ex.

- Scurtã istorie a românilor  3000 ex.

Pentru Centrele Metodice au fost achiziþionate dicþionare de

limbi moderne, antologii de texte comentate, enciclopedii

pentru elevi, alte materiale in ajutorul profesorului ºi elevului.

Pentru ºcolile româneºti din Transnistria ºi pentru liceele noi

au fost achiziþionate dicþionare de limbi moderne ºi literaturã

artisticã în corespundere cu programele în uz.

Obiectivul 3. Abonarea ºcolilor la publicaþii pedagogice

La acest compartiment au fost abonate 1600 biblioteci ºcolare

la revistele Fãclia ºi Limba românã; centrele din reþeaua

ªcolilor Inovatoare au fost abonate la publicaþii locale ºi strãine.

Objectivul 4. Asigurarea didactico-materialã a Centrelor

Metodice din reþeaua ªcolilor Inovatoare.

Prin decizia Comisiei Educaþie, membrii reþelei de ºcoli

inovatoare au primit donaþii de echipament (copiator,

proiector, televizor) ºi donaþii de carte metodicã pentru

asigurarea activitãþilor de informare ºi instruire în

vederea realizãrii scopurilor programului. Accesul

profesorilor de la scolile din vecinatate la folosirea

echipamentului ºi a literaturii din Centrele Metodice

create este o condiþie a realizãrii programului.

Objectivul 5. Concursul de proiecte didactice pentru profesorii

de la disciplinele umaniste.

La iniþiativa Comisiei Educaþie, a fost anunþat un concurs

pentru proiecte didactice inovatoare la disciplinele umaniste.

Se intenþioneazã editarea celor mai bune lucrãri într-o serie

specialã Pro Didactica ºi distribuirea lor în ºcoli. Apariþia unui

prim volum din aceastã serie se preconizeazã pentru luna

martie 1997.

Cheltuieli:
Achiziþie de materiale didactice pentru bibliotecile

ºcolare ºi Centrele Metodice: $ 151730.00

Achiziþie de carte pentru ºcolile româneºti din

Transnistria ºi liceele noi: $ 29223.00

Dezvoltarea Centrelor Metodice (echipament) $

58470.00

Susþinerea revistelor pedagogice (abonare pentru

scoli) $ 18478.00

Editarea materialelor cl.1:$ 53900.00

Achiziþie harþi, globuri : $ 20838.00

Premii pentru olimpiadele republicane la limbi $ 1183.00

Editare proiecte didactice $ 1763.00

Servicii experþi $ 2130.00

Cheltuieli total: $337715.00

Sectiunea IV

PERFECÞIONAREA CADRELOR DIDACTICE

Obiectivul 1. Stabilirea reþelei de scoli inovatoare.

Pentru a stabili aceastã reþea, în aprilie a fost anunþat un

concurs al ºcolilor. La concurs au fost invitate echipe din

ºcoli, incluzind cîte un profesor din fiecare domeniu al ºtiinþelor

umaniste, un învãþãtor de la clasele primare ºi un administra-

tor, care au trebuit sã prezinte o analizã ºi un proiect de

îmbunãtãþire a predãrii ºtiinþelor umaniste în ºcoala respectivã.

Au participat 36 de ºcoli. Dupã ce au fost analizate materialele

propuse la concurs, au fost vizitate toate ºcolile ºi au avut

loc întîlniri cu toate grupurile, dupã care s-a efectuat selecþia

finalã. În anul 1997 vor lucra în reþea 17 ºcoli, unde vor
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fi deschise Centre Metodice pentru Disciplinele

Umaniste; acestea vor fi susþinute de program prin

achiziþii de carte ºi donatii de echipament ºi vor fi

deschise pentru toþi profesorii ºcolilor din regiune.

Centrele Metodice vor servi drept bazã pentru

seminarele locale, ateliere ºi alte activitãþi instructive.

ªcolile din Reþea:

Bãlþi - gimnaziul-liceu rus de limbi moderne

Bulboaca (Anenii Noi) - ºcoala generalã românã-rusã

Cahul - liceul teoretic Ioan Vodã

Cantemir - liceul teoretic D.Cantemir

Cãlãraºi - ºcoala generalã nr.1

Cãuºeni - liceul Alexei Mateevici

Chiºinãu - liceul teoretic nr.2 român-rus

Chiºinãu - ºcoala generalã nr.32

Cimiºlia - ºcoala generalã nr.3 Mihai Eminescu

Drochia - liceul teoretic B.P.Haºdeu

Glodeni - liceul teoretic Mihai Eminescu

Horodiºte (Cãlãraºi) - ºcoala generalã

Lãpuºna (Hînceºti) - liceul teoretic

Nisporeni - ºcoala generalã nr.1

Satul Nou (Cimiºlia) - ºcoala generalã

Sângerei - liceul teoretic Mihai Eminescu

Soroca - liceul teoretic Constantin Stere

Tiraspol - ºcoala generalã nr.20

Obiectivul 2. Pregãtirea formatorilor.

Primul seminar al formatorilor �Educaþie pentru o societate

deschisã - Eficientizarea si optimizarea ºcolilor� a avut loc în

octombrie, cu participarea a 2 formatori locali ºi a unui grup

de 4 specialiºti din Bucureºti, România. Circa 70 de specialiºti

din domeniul predãrii ºtiinþelor umaniste ºi administrãrii ºcolare

au lucrat 3 zile în diferite ateliere. În rezultat au fost identificaþi

specialiºti care sînt interesaþi ºi posedã abilitãþile necesare

pentru a deveni formatori, ce vor implementa activitãþile lo-

cale de perfecþionare a cadrelor didactice. Au fost încheiate

contracte cu mai multe centre de instruire (din Rusia ºi

România) pentru a continua pregatirea formatorilor. În octobrie

ºi decembrie 10 persoane au beneficiat de stagieri la �Centrul

de dezvoltare a Personalitãþii� din Moscova, în scopul aplicãrii

cunoºtinþelor acumulate la dezvoltarea programului.

Obiectivul 3. Ateliere pentru ºcoli, conducãtori de grup ºi liderii

echipelor.

În prima sãptãmînã a lunii noiembrie a avut loc o

întrunire a administratorilor ºcolari ºi a conducãtorilor

de grup pentru planificarea lucrului echipelor în cadrul

Centrelor Metodice ºi discutarea modalitãþilor de

pregãtire a planurilor de dezvoltare a ºcolilor. Au fost

alcãtuite planuri de activitate a echipelor pentru

urmatoarele trei luni.

Obiectivul 4. Perfectionarea cadrelor - Stagieri complexe la

Centrul de Limbi Moderne Iasi pentru membrii echipelor din

scoli.

Mai multe centre din România, Rusia ºi Franþa au fost

identificate ca posibili parteneri de activitate. A fost semnat

un contract pentru activitãþi în comun de instruire a profesorilor

de ºtiinþe umaniste de la ºcolile din reþea, organizate în

cooperare de fundaþie ºi Centrul de Limbi Moderne din Iaºi.

În decembrie 1996 42 de persoane (directori de ºcoli si lideri

ai echipelor) au participat la un stagiu în managementul

educaþional. Pentru 1997, toti membrii echipelor din scoli vor

beneficia de asemenea stagieri la disciplinele umaniste.

Cheltuieli:
Formarea Formatorilor (seminare cu participarea

experþilor din alte tari) $ 5750.00

Stagii si seminare pentru profesorii din Centrele

metodice $ 46914.00

Initiative instructive locale $ 641.00

Traducere materiale $ 2088.00

Deplasari pe teren $ 755.00

Cheltuieli total: $56148.00

CÃLÃTORII  LA  CONFERINÞE,  SEMINARE

În cadrul acestui program Fundaþia Soros a facilitat

participarea reprezentanþilor Republicii Moldova la diverse

activitãþi internaþionale în domeniul educaþiei,  precum ºi plecãri

la stagieri sau studii postuniversitare.

International Congress on Electricity Applications
$ 852.30

Birminghem, Marea Britanie

Tudor STANCIU

Conferinþa IFLA, $ 2184

Beiging, China

Silvia GHINCULOV

Lidia CULICOVSCHI
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Congresul XVII al ICO, $ 600

Taejon, Korea

Nicolae ENACHI

Congresul Societãþii Geofizice din Balcani, $ 509

Atena, Grecia

Anatol DRUMEA

School on Advanced Electronic Technology, $ 104

Sozopol, Bulgaria

Olga TATARINSCAIA

Conferinþa Internaþionalã a Consiliului Europei
�Legislaþia în domeniul bibliologiei�, $ 652.94

Warsaw, Polonia

Tatiana ISCHIMJI

Stagiu la Colegiul Waldorf, $ 799.13

Stuttgart, Germania

Un grup de profesori de la ºcoala Waldorf, Chiºinãu

Conferinþa internaþionalã a învãþãtorilor �Waldorf�, $ 451

Dornah, Elveþia

Alexei FRUNZÃ

Conferinþa internaþionalã a învãþãtorilor �Waldorf�, $ 451

Dornah, Elveþia

Elena CÎRCIUMARU

Concursul anual la limba latinã
�CERTAMEN Ciceronianum Arpinas�, $ 1514

Arpino, Italia

Victoria FONARI, profesoarã, ºi un grup de elevi de la liceul

�Dante Alighieri�

Concursul Internaþional de artã plasticã � Micul
Monmartre�, $ 400

Bitola, Macedonia

Fedora HUBENCU, profesoarã; Sorina BRATU, Diana

MÎNDRESCU, Dorin HUBENCU, elevi

Stagiu de perfecþionare pentru profesori de limbã
francezã,  $ 4125.38

Rennes ºi Saint-Malot, Franþa, program al Alianþei Franceze

Gheorghe REABÞOV

Iulia ATANASOV

Valentina IGNATENCO

Zinaida CUPCEA

Eugenia BRÎNZÃ

Nina GRAPÃ

Aurelia EMCIUC

Iulia BABICI

Maria JOIAN

Victoria FRUMUSACHI

Carolina CODREANU

Angela SULTAN

Veronica LEVCENCO

Maia COTELEA

Cezara VASILACHE

Larisa BAHEU

Doina ZGUREANU

Elena CIOBANU

Zinaida CIOBANU

Doina BANARU

Stagiu �Culturã ºi civilizaþie româneascã�, $ 972.94

Iaºi, România,

Un grup de 37 de profesori din ºcolile raionului Ialoveni

Cursurile Internaþionale pentru profesorii de limbã
spaniolã ca limbã strãinã, $ 604.45

Madrid, Spania

Eudochia LITRA

Stagiu la Universitatea din Edinburgh, $ 2066.89

Marea Britanie

Ion CULEAC

University of Kent at Canterbury, Congresul XXVIII
Ampere, $ 799.79

Marea Britanie,

Ion GERU

Asociaþia �L�avenir des enfants�, $ 800,

Asociaþia France - Roumanie, Nisa, Franþa

15 copii, cîºtigãtori ai concursului �Salvaþi planeta Pãmînt� ,

Filiala Chiºinãu a organizaþiei �Salvaþi copii�

Campionatul mondial al studenþilor la jocul de ºah
$ 1722.33

 Bursa, Turcia

Alexanru MORARI

Zoia DEMINA

Maxim DOROSENCO
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Roman IANCOVSCHI

Ghenadie DIOZU

Ana ªUSTERMAN

Ecaterina OVCINNICOV

Roman BABICI

Congresul XXI al Academiei Româno-Americane, $ 1300

Victoria, Canada

Vasile CEPOI

Congresul XXI al Academiei Româno-Americane
$ 1712.04

Canada

Liliana BAJUREA

Centrul ªtiinþific de Chirurgie RAMN, $ 500

Moscova, Rusia, studii doctorat

Alin BOUR

Universitatea Paris-I PANTEON - Sorbonne, $ 549

Paris, Franþa,

studii postuniversitare, drept comparat

Victor IPATI

Congresul Pluricultural Montessori, $ 814.40

Roma, Italia

Valentina STOICA-SEMENIUC

European Information Technology Conference, 937.80

Brussels, Belgia

Nicolae ANDRONACHE

Cheltuieli:  $ 35818.66

Total cheltuieli program: $564288.00

Alocãri 1997

(editare, stagii, achizitie de carte, automatizare

bibliotecã)

$ 343212.00

DEZBATERI

Metoda de discuþii pe diverse tematici a programului

Dezbateri contribuie la cultivarea ºi consolidarea unei gîndiri

logice ºi critice, a deprinderilor retorice, a curajului, încrederii

în forþele proprii, dezvoltã înþelegere ºi toleranþã faþã de

punctele de vedere opuse, capacitatea de a lucra în echipã,

de a asculta ºi a urmãri critic un mesaj, de a-ºi cultiva ºi

educa o conduitã, þinutã ºi maniere respective.

Programul regional Dezbateri a fost iniþiat în cadrul liceelor

ºi al ºcolilor republicii în anul 1994, fiind promovat în limba

englezã de cãtre profesorii acestui obiect ºi de cãtre

reprezentanþii Corpului Pãcii. Din toamna anului 1995

programul a fost lansat ºi în limba românã.

Activitãþile din program se realizeazã prin intermediul

Comitetului de dezbateri, Centrului Naþional de dezbateri,

Centrelor Universitare de dezbateri, coordonatorilor locali,

cluburilor de dezbateri, competiþiilor locale, regionale,

naþionale, dezbaterilor publice ºi altor activitãþi. În cadrul

programului activeazã cluburi în limbile românã ºi englezã,

iar cãtre sfîrºitul anului 1996 au fost lansate iniþiative de a

crea cluburi în limbile rusã ºi bulgarã (Edineþ, Glodeni, Bãlþi,

Chiºinãu, Criuleni, Taraclia).

La sfîrºitul anului 1996 în republicã existau 40 de cluburi de

Dezbateri. Dacã iniþial în 1995 la un liceu puteau fi înregistrate

douã cluburi separate ( unul în românã ºi unul în englezã),

actualmente este numai unul singur , avînd un profesor-in-

structor responsabil ºi profesori-instructori ai echipelor.

În program  pe parcursul anului 1996 s-au realizat:

- 8 seminare de instruire la care au participat 234 de
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EDUCAÞIE  PENTRU  SÃNÃTATE

Programul are drept scop iniþierea ºi desfãºurarea activitãþilor

vizînd educaþia pentru sãnãtate în diverse instituþii din

republicã. Programul promoveazã un mod sãnãtos de viaþã

ce favorizeazã dezvoltarea fizicã ºi psihicã armonioasã a

tinerilor; un aspect important este sensibilizarea mijloacelor

de informare în masã,a autoritãþilor locale în vederea

preocupãrii lor zilnice de problemele sãnãtãþii generaþiilor în

creºtere.La baza instruirii în program stã manualul de

�Educaþie pentru Sãnãtate� cu cele 6 secþiuni ale sale:

Nutriþia, Prevenirea fumatului, Alcoolul ºi alte droguri,

Introducerea în Sexualitatea Umanã, SIDA ºi Ecologia.

În 1996 au fost instruite persoanele din localitãþile republicii

ce nu au fost incadrate în program anterior: mamele din

asociaþiile cu mulþi copii, studenþi, lucrãtori ai primãriilor,

colaboratori ai grãdiniþelor de copii ºi ai coloniilor etc.

profesori:specialiºti în istorie, limbã românã, psi-

hologie, directori-adjuncþi în educaþie, etc. Au fost

binevenite seminarele organizate la fiecare jumãtate

de an cu  instructorii cluburilor de dezbateri , unde s-

au discutat problemele apãrute în munca de instruire,

arbitraj etc. Este de menþionat colaborarea progra-

mului de Dezbateri cu programul Pas cu Pas,

Alcoolism ºi Narcomanie, Educaþie pentru sãnãtate,

în sensul unui schimb de informaþie ºi experienþã, per-

fecþionarea deprinderilor retorice.

- 6 competiþii regionale pentru zonele nord, centru, sud,

Chiºinãu, la care au participat în total circa 900 de persoane

în 151 echipe.

- 1 competiþie naþionalã, la care au participat cîºtigãtorii

întrecerilor regionale (16 echipe de elevi, circa 100 de

persoane); ea a fost prima treaptã în vederea selectãrii echipei

naþionale pentru participarea la tabãra de varã Internaþionalã

de Dezbateri.

- tabãra naþionalã de varã de dezbateri, care a avut loc între

1-7 iulie în localitatea Vadul-lui-Vodã. Au participat 130 de

persoane-reprezentanþi ai tuturor cluburilor de dezbateri din

Moldova ºi, în cadrul programului de schimb cu alte þãri, un

grup de invitaþi din Letonia.

Instructorii cluburilor de dezbateri au participat la douã

seminare internaþionale de Dezbateri din Budapesta, Ungaria.

În cadrul schimbului de experienþã s-au realizat:

-  întîlniri cu echipe din Kiev, Iaºi, Liepaja, competiþii amicale

la Slãnic (România) cu 6 cluburi din zona Moldovei de peste

Prut

- întîlniri locale între cluburile din Republicã, alte competiþii

locale

- dezbateri publice organizate la solicitarea liceelor, ºcolilor,

universitãþilor din Republicã

- emisiuni radio ºi TV,  filmãri în cadrul TNM �Caleidoscop�,

�Telematinal�, �Clepsidra� ºi  �Catalan TV�.

Un rezultat deosebit care a încununat activitatea programului

a fost plasarea echipei naþionale pe locul II la tabãra de varã

internaþionalã de dezbateri din Celacovice, Cehia, în

competiþia dintre 23 de þãri participante la programul

internaþional de dezbateri �Karl Popper Debate Program�.

La începutul anului 1996 au fost create 3 Centre Universitare

de Dezbateri: la Bãlþi cu sediul în incinta Filialei

Fundaþiei Soros, la USM cu sediul în Casa de Culturã

a USM ºi la ASEM cu sediul în blocul B al instituþiei

respective.

În cadrul programului universitar s-au realizat

urmãtoarele activitãþi:

- un seminar de instruire de trei zile la ASEM cu profesorii

instituþiei respective

- 8 mini-seminare la USM organizate de colaboratorii

Centrului de Dezbateri de la USM

- 3 competiþii interuniversitare la care au participat studenþi

ai USM, ASEM, UPS �A. Russo�, Universitatea Tehnicã, iar

cãtre sfîrºitul anului au fost antrenaþi în program ºi studenþii

de la Universitatea Pedagogicã �Ion Creangã�, Universitatea

ªtiinþelor Aplicative din Moldova. În total în programul

universitar sunt încadrate 6 instituþii superioare din Republicã.

- competiþii locale la nivel de Universitate

- dezbateri publice în cadrul diferitor facultãþi, universitãþi.

În anul ce vine programul de Dezbateri din R. Moldova îºi

propune perfecþionarea calitãþii activitãþilor din program,

formarea unei echipe de arbitri independenþi, extinderea de

mai departe a programului ºi iniþierea unei Asociaþii naþionale

de dezbateri.

Cheltuieli 1996: $ 67161.50
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Au fost organizate 50 seminare cu participarea a 1500

persoane de diferite profesii (majoritatea profesori).

Echipa programului a numãrat 12 instructori calificaþi:

medici, pedagogi, psihologi pe teritoriul întregii

republici. În 1996 au fost organizate 9 seminare la

compartimentul �ecologie� cu participarea a 270

persoane. Instructori au fost 3 experþi în domeniu.

În majoritatea cazurilor au avut loc întîlniri suplimentare

cu specialiºti în domeniul narcologiei, sexualitãþii, unde

s-au discutat problemele ce apar în munca per-

soanelor antrenate în promovarea programului

�Educaþie pentru Sãnãtate�.  În zece raioane ale

republicii au fost organizate �Zile ale sãnãtãþii�.

Concursul Naþional de desene sub genericul �Pentru un mod

sãnãtos de viaþã� s-a încheiat cu o frumoasã expoziþie, care

a fost deschisã timp de 2 sãptãmîni ºi în cadrul cãreia au

fost menþionaþi ºi premiaþi 13 copii.

Pe parcursul anului au fost realizate 24 rubrici în cadrul

emisiunii de vineri �Ora copiilor� la Radioul Naþional, ediþii

bilunare la care au participat elevi încadraþi în program,

specialiºti în domeniu, instructori etc.

În luna iunie a fost organizatã o tabãrã de varã în staþiunea

Ivancea, Orhei, la care au participat 115 copii din familii

dificile. Tabãra s-a desfãºurat sub deviza: �Sã vorbim

împreunã despre sãnãtate�.

S-au organizat 6 întîlniri cu coordonatorii ºi instructorii

programului, sub forma unor mini-seminare instructive ºi

informative cu invitarea specialiºtilor în domeniu.

Un aport deosebit la realizarea obiectivelor programului l-au

adus cei 7 coordonatori locali din diferite raioane ale republicii.

O altã modalitate de promovare a programului a fost

Lectoriul. Au fost organizate cu elevii din ºcoli circa 30

întîlniri sub formã de lecþii sau discuþii, întrebãri ºi

rãspunsuri. Drept o reuºitã deosebitã menþionãm decizia

Ministerului Învãþãmîntului din Moldova de a introduce

�Educaþia pentru Sãnãtate� ca disciplinã opþionalã în toate

ºcolile medii din þarã.

În anul 1997 se prevede extinderea programului în

cadrul colegiilor din republicã, promovarea obiec-

tivelor lui prin noi metode.

Cheltuieli 1996: $42210.00

PROGRAME  PENTRU  TINERET

Obiectivul programului este încurajarea creativitãþii ºi

iniþiativei în rîndul tinerilor. Programul a susþinut elevii ºi

studenþii, care au înaintat proiecte concrete, reprezentînd

interesele lor. Proiectele au fost selectate de un comitet,

membrii cãruia sunt profesorii americani ºi reprezentanþi ai

unor licee din Chiºinãu. Acesta s-a întrunit de patru ori pe

parcursul anului (martie, mai, septembrie, decembrie) pentru

aprobarea proiectelor înaintate. În 1996 au fost finanþate 189

proiecte de activitate extraºcolarã cu participarea a 5600 elevi

din majoritatea raioanelor republicii. Printre proiectele elevilor

au fost ziare ºcolare, cluburi de discuþie, cercuri ºtiinþifice ºi

literare, cercuri ale tinerilor cineaºti, cercuri de muzicã ºi

dans, cluburi ecologice, expoziþii de arte vizuale, cluburi de

englezã, ediþii de ziar, cluburi de socio-psihologie, schimb

intercultural de elevi ºi altele. Programul a mai susþinut

proiecte înaintate de branºele organizaþiilor internaþionale ce

activeazã în Moldova (primul festival naþional al Cîntecului

Scout, alte activitãþi ale acestei organizaþii tinere). Importanþa

programului este evidentã, ea reeºind chiar din numãrul foarte

mare de solicitanþi (405 în1996), ce nu pot gãsi alte surse

de finanþare în situaþia economicã dificilã din Republica

Moldova. Programul a acordat posibilitate tinerilor talente din

cele mai îndepãrtate localitãþi ale þãrii de a se manifesta, de

a crea ºi promova noi idei, dîndu-le astfel mai mult curaj,

încredere în sine, optimism - calitãþi necesare dezvoltãrii unei

societãþi democratice.

Cheltuieli 1996: $38873.00
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PROGRAM INTERCULTURAL DE
SCHIMB DE ELEVI
(CCI-Summer, CCI Sem., CCI Year, Cyracuse Summer,

Choate, West Chester, Rotary, British Schools)

Programul oferã posibilitatea unui schimb de elevi de

liceu din Moldova prin acordarea unor burse în ºcoli

britanice ºi americane pe o perioadã de cinci sãptãmini

în vacanþa de varã a anului 1996, a unui semestru al

anului ºcolar 1996-1997 ºi a unui an de zile. Programul

se adreseazã elevilor din clasa a 10 ºi constituie un

mijloc excelent de perfecþionare a limbii engleze ºi de

familiarizare cu tradiþiile ºi cultura americanã ºi englezã

prin lecþii, activitãþi sportive, excursii ºi diverse distracþii.

În 1996 16 elevi ai liceelor republicii au beneficiat de

posibilitatea de a studia in SUA ºi Marea Britanie.

Programul s-a dovedit a fi foarte eficient, deoarece elevii

ce se întorc în þarã au o influenþã pozitivã asupra

atmosferei în clasã ºi contribuie la ridicarea nivelului

limbii engleze a colegilor lor. El deschide de asemenea

mentalitatea elevilor spre noi idei, concepþii, noi viziuni

ale lumii, încurajînd tinerii în vederea schimbãrii vieþii

lor, schimbãri ce se realizeazã chiar ºi în cadrul comu-

nitãþii, contribuind în ultimã instanþã la dezvoltatea unei

societãþi democratice, deschise spre nou.

Bursierii programului în 1996:

Andrei  BÃLÃÞEL

Anastasia  KLIPICOVA

Yana  MANOSKAYA

Rodica  MALAI

Denis  SUHOLITCO

Elena  TURANSCAIA

Radu  BOTNARU

Dumitru TITICA

Viorica  BÎRSAN

Iulia  GORBATIUC

Constantin  CULPECHIN

Lilia  MUNTEANU

Roman  ANDRONIC

Camelia  CRACAN

Gabriela  COTOROBAI

Natalia  CONDURACHI

Cheltuieli 1996: $ 6960.00

PROGRAME DE LIMBÃ ENGLEZÃ

Importanþa cunoaºterii acestei limbi strãine astãzi

impune reformarea ºi perfecþionarea metodelor de

predare a disciplinei. Este evidentã lipsa acutã de

materiale didactice, metodologii contemporane ºi, ce

e mai alarmant, nu ajung profesori calificaþi.

Pe parcursul anului 1996 programul de limbã englezã ºi-a

orientat activitatea în direcþia rezolvãrii acestor probleme la

diferite niveluri: ºcoalã, liceu, universitate prin intermediul

urmãtoarelor proiecte:tabara de varã de limbã englezã,

instruire pentru profesorii de limbã englezã din scoli si

universitãþi, clubul MELO, burse pentru scoala de limbã

englezã la Casa Lumea Deschisã, ziarul de limbã englezã

TEAM REPORT, achiziþie de carte didacticã ºi metodicã.

TABÃRÃ DE VARÃ

Programul taberei a oferit studenþilor ºi profesorilor diverse

subiecte: dezbateri în limba englezã, ore de educaþie sanitarã

ºi  protecþia mediului ambiant. Participanþii au avut  ocazia

de a-ºi aprofunda cunoaºterea limbii engleze prin comunicare

cu vorbitorii narivi de limbã englezã. La tabãra de varã de

limbã englezã au participat 103 elevi, 17 studenþi ºi 18

voluntari ai Corpului Pãcii. Sponsori au fost cîteva organizaþii:

Coca-Cola, XEROX, Fundaþia Soros ºi Corpul Pãcii. Fundaþia

a suportat cheltuelile de pregãtire a taberei,  hrana ºi

transportul.

Cheltuieli:  $ 6981.90

BURSE

la ºcoala de limbã englezã de la Casa �Lumea Deschisã�

Programul prevede acordarea burselor de studii pentru elevi,

studenþi ºi specialiºti în diferite domenii pe durata 1-3

trimestre fiecare. Selectia s-a efectuat de cãtre ªcoala de

Englezã a Casei Lumea Deschisã ºi Comisia de Învãþãmînt

a Fundaþiei Soros prin concursul dosarelor ce includeau

informaþii despre reuºita la învãþãturã, situaþia materialã,

recomandaþii º.a. Pe parcursul anului 1996 din 220 de

aplicanþi au beneficiat de burse 90 de persoane, dintre care

72 sunt studenþi, ceilalþi 18- specialiºti.

Cheltuieli: $ 5853.40
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CLUBUL DE LIMBÃ ENGLEZÃ

Clubul întruneºte vorbitori de limbã englezã, ce doresc sã

converseze în limba englezã ºi afle mai multe despre istoria,

tradiþiile, cultura þãrilor anglofone. Clubul are circa 50 membri

de la 16 la 60 de ani; ºedinþele lui au loc de douã ori pe lunã

în incinta barului Casei Lumea Deschisã. Activitatea clubului

include lecþii, serate de poezie ºi dramã, muzicã, excursii,

discuþii, jocuri, vizionare de filme etc. Pe parcursul anului au

avut loc 18 sedinþe ale clubului. Clubul se bucurã de

popularitate printre cei ce doresc sã-ºi perfecþioneze lmba

englezã, sala fiind mereu plinã.

Cheltuieli:  $ 4600.00

ACHIZIÞIE  DE  CARTE

În cadrul programului catedre de limbi moderne din instituþiile

superioare de învãþãmînt, licee ºi ºcoli medii au fost asigurate

cu dicþionare, manuale, material didactic ºi metodic pentru o

predare mai eficientã a limbii engleze. Materialele procurate

au fost repartizate celor 240 de participanti la 8 seminare

TESOL.

Biblioteca Centrului a beneficiat de donaþie de 242 cutii de

cãrþi sosite din SUA.

Pro-Didactica, Filiala Fundaþiei Soros din Bãlþi, Biblioteca

TESOL,Universitãþile (USM, ULIM, Universitatea Pedagogicã

�Ion Creangã�, Universitatea Pedagogicã �A. Russo�,

Universitatea de Studii Umanistice, ASEM, UTM,

Universitatea Cooperatist-Comercialã, Academia de

Studii în Domeniul Administrãrii Publice), 22 ºcoli

medii ºi licee din urmãtoarele localitãþi: Bravi-

cea,Cãlãraºi, Soroca, Susleni,Orhei, Edineþ, Cahul,

Bãneºti, Verejeni, Teleneºti, Ermaclia, ªtefan-Vodã,

Lãpuºna, Hînceºti, Criuleni, ªc. 56, Liceul �Puºchin�,

Liceul �Ion Creangã�, Liceul �Mircea Eliade�, Chiºinãu;

Liceul Umanist, Liceul �M.Eminescu� Bãlþi.

Cheltuieli:  $ 9300.00

RECICLAREA   PROFESORILOR

Programul prevede seminare, cursuri de varã, prelegeri,

conferinþe pentru profesorii de limbã englezã din universitãþile

ºi liceele din republicã, cursuri post-training la Centrul

Lingvistic Iaºi. Cursurile sînt organizate de cãtre

profesori americani ºi englezi, precum ºi de cãtre

profesorii de englezã de la Universitatea Iaºi, România.

Printre activitãþile programului pot fi enumerate:

- cursurile de varã de limba englezã - 6-20 iunie 1996

organizate în Bãlþi ºi Chiºinãu cu participarea a 68 profesori

reprezentînd majoritatea ºcolilor din localitãþile sus-numite.

- tematica cursului a fost �Metodologii moderne de predare

a limbii engleze�. Atenþia profesorilor a fost concentratã

asupra necesitãþii de reformare a procesului de predare,

orientîndu-l spre comunicarea efectivã a elevilor. Cursul a

finalizat cu o donaþie de carte metodicã oferitã de Centrul

Internaþional Lingvistic Iaºi.

Un alt curs de perfecþionare pentru cadre didactice

universitare cu participarea a 44 profesori de la catedrele

Limba Englezã ºi Filologie Englezã de la Universitatea

Pedagogicã din Bãlþi (august ) ºi Universittea de Stat din

Moldova (decembrie) a fost oferit de cãtre Fundaþia SOROS

în colaborare cu Centrul Internaþional Lingvistic Iaºi.

Profesorii au prezentat proiecte individuale ºi de grup elabo-

rate pe baza metodologiei noi însuºite.

Cursurile susnumite au fost urmate de un post-training de 8

zile la Iaºi, cu cei mai avansaþi 48 profesori, realizat cu

concursul reprezentanþilor Consiliului Britanic România.

Un proiect interesant a fost realizat în colaborare cu United

States Information Service prin reprezentantul sãu Patricia

Fogarty care a organizat o serie de 5 seminare pentru 72

persoane în mai 1996,  avînd ca invitat profesoara Linda Grant

de la Departamentul de Lingvisticã aplicatã de la Universitatea

din Georgia, SUA .

La compartimentul Engleza în Scopuri Speciale, poate fi

menþionat seminarul organizat în colaborare cu ULIM ºi

Centrul Internaþional Lingvistic Iaºi cu tematica �Engleza pentru

oamenii de afaceri ºi juriºti� în perioada 20.06.96 - 1.07.96.

Cheltuieli:  $ 27,815

Ziarul  �TEAM  REPORT�

Ziarul de limbã englezã editat de cãtre profesorii americani

invitaþi în Moldova prin programul TESOL apare de 4 ori pe

an. Este unica publicaþie ce prezintã materiale metodologico-

instructive în ajutorul profesorilor de limbã englezã din

republicã ºi informaþii de ultimã orã despre activitãþile

programelor educaþionale ale Fundaþiei SOROS.

În buletin este prezentat de asemenea calendarul

activitãþior acestor programe, informaþii, schimb de
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experienþã a profesorilor din republicã.

Ziarul este recunoscut de Ministerul Învãþãmîntului din

republicã, fiind repartizat pentru toate ºcolile ºi catedrele de

limbi strãine ale instituþiilor superioare de învãþãmînt, numãrul

celor ce beneficiazã fiind de circa 2000 persoane.

Cheltuieli:  $ 1596.00

TESOL

TESOL este un program regional de colaborare cu profesorii

americani vizînd predarea limbii engleze în licee, ºcoli medii

ºi instituþiile de învãþãmînt superior din republicã. Prin

intermediul acestui program instituþiile de învãþãmînt pot

angaja cu norma didactica întreagã profesori americani pe

durata unui an ºcolar. Profesorii care vin în Moldova sînt

selectaþi dintre profesorii ce deþin o diploma MA în domeniul

limbilor strãine. În afarã de activitatea pedagogicã, profesorii

americani sînt încadraþi într-un ºir de activitãþi extraºcolare:

cluburi de limba englezã, cercuri de dramã, competiþii de

dezbateri etc.

Ei sînt animatorii multor activitãþi în cadrul programelor de

Limbã Englezã ale Fundaþiei: Team Report, English Club

(OWH), Teacher Training Workshops.

În anul de învãþãmînt 1996-1997 Moldova gãzdueºte 5

profesori americani:

Hamilton Beck - liceul �A. Puºchin�

Christian Clausen - liceul �M. Eminescu�, Bãlþi

Victoria Gross - Gimnaziul Nr. 16, Bãlþi

Anne Stander - UP  �I. Creangã�

Mary Beth Young - ULIM

Seminare  TESOL

Acest program vizeazã realizarea necesitãþilor imediate de

familiarizare a profesorilor din diferite regiuni ale republicii

cu noile metode de predare ale limbii engleze. În cadrul

acestor seminare instructori au fost profesori americani ,

voluntari ai Corpului Pãcii ºi profesori locali.

Pe parcursul anului au avut loc 20 seminare în urmãtoarele

localitãþi: Teleneºti, Rîºcani, Chiºinãu, Floreºti, Orhei,

Sîngerei, Bãlþi, Ungheni, Hînceºti, Cahul cu participarea a

259 profesori. Participanþilor acestor seminare le-au fost

donate din partea Fundaþiei Soros cãrþi ºi materiale didactice

de specialitate.

Bugetat pentru 1996: $ 18500.00

ÎNVÃÞÃMÎNT  PREUNIVERSITAR
PROGRAME  DESCHISE

TABERE DE VARÃ LA DISCIPLINE UMANISTE

În rezultatul concursului desfãºurat pentru organizarea unor

tabere de instruire pentru elevi, patru proiecte au fost

finanþate de cãtre Fundaþia Soros:

ªcoala teoretico-empiricã de arheologie pentru elevi (direc-

tor de proiect A. Gorodenco, Fundaþia Rudi-Maetonium ).

Pe parcursul a 3 schimburi a cîte 20 de zile fiecare (între 1

iulie -28 august 1996), 81 de elevi din mai multe ºcoli, licee

ºi ºcoli tehnico-profesionale ale oraºului au participat la

sãpãturile arheologice efectuate în zona Tãtãrãuca-Nouã,

Donduºeni. Ulterior, 27 de elevi ai ºcolii de varã care au fost

interesaþi în mod deosebit de arheologie au fost recomandaþi

pentru a continua programul de studiere a arheologiei în

cadrul Seminarului teoretico-empiric preuniversitar, organizat

de Fundaþia Rudi-Maetonium.

Cheltuieli: $2150.28

Expediþia de cercetãri ºtiinþifice a elevilor - director de proiect

Galina Dîmovskaia, clubul ecologic �Clopotul� de la Liceul

Teoretic nr.2, Chiºinãu.

Pe parcursul a douã sãptãmîni membrii clubului au realizat

un program complex de cercetare pe douã direcþii principale:

chimie ºi biologie - cercetarea componenþei chimice ºi

biologice a rîului Nistru ºi analiza capacitãþii lui de

autocurãþire;istorie - cercetarea istorico-arheologicã a

monumentelor din localitatea Butuceni, Orhei.

Cheltuieli: $1109.33

ªcoala de varã �Educaþie pentru sãnãtate� - director de

proiect E. Calugher, Direcþia Învãþãmînt Orhei.

Circa 150 elevi din cl. V-X din ºcolile raionului au beneficiat

de un ciclu de seminare elaborate în cadrul programului

�Educaþia pentru sãnãtate� al Fundaþiei Soros Moldova.

Cheltuieli: $2170.90

ªcoala de varã de limba francezã (director de proiect P.

Brumã, Direcþia Învãþãmînt Camenca (partea dreaptã a

Nistrului).
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40 de copii din clasele VI-VII din satele de pe malul drept ale

raionului au beneficiat de un program de instruire în limba

francezã, implementat de cãtre profesorii din raion.

Cheltuieli: $2170.90

CONCURSUL �MOªTENIRE�

Fundaþia Soros a contribuit la organizarea concursului, iniþiat

de Comunitatea Românilor din Franþa, care acordã în fiecare

an cîteva premii substanþiale pentru cîºtigãtori în cadrul celor

douã secþiuni: istorie ºi limbã ºi literaturã românã.

Cheltuieli: $647.47

COLECTÃ PENTRU CASELE DE COPII

Fundaþia Soros ºi-a asumat cheltuielile de organizare a

Sãrbãtorii Sfîntului Patric, în cadrul cãreia reprezentanþi ai

mai multor organizaþii strãine au fãcut donaþii pentru copiii

orfani. Fondurile colectate (peste $4000) au fost folosite

pentru procurare de haine ºi încãlþãminte, ce au fost oferite

copiilor de la orfelinatul din Cãzãneºti, Teleneºti.

Cheltuieli:  $740.41

Total cheltuieli: $8989.29

PAS  CU  PAS

Anul 1996 a fost al treilea an de activitate a programului

�Pas cu Pas�. Pe parcursul acestuia programul a depãºit cu

mult cadrul instituþiilor preºcolare iniþiale, extinzîndu-ºi

considerabil sfera de activitate. Actualmente programul in-

clude trei direcþii: educaþia preºcolarã, învãþãmîntul primar

ºi pregãtirea cadrelor pedagogice pentru grãdiniþe ºi scoli în

instituþiile de învãþãmînt superior.

Activitatea principalã în domeniul educaþiei preºcolare au

constituit-o seminarele ºi atelierele practice pentru metodiºtii

ºi educatorii celor 68 de grupe bugetare ºi circa 75 de grupe

voluntare (în total - peste 300 de pedagogi care lucreazã cu

peste 3.500 copii).

Seminarele erau organizate, în medie, de douã ori pe lunã ºi

erau axate pe urmãtoarele teme:

- Jocul ca mijloc de invãþare

- Cum invaþã copiii cînd fac ceea ce le place (cu participarea

  expertului de la Corpul Pacii, dnei Doris Smith)

- Creativitatea

- Jocul interactiv

- Importanþa comunicãrii

- Stilurile de invãþare (cu participarea dnei Doris Smith)

- Acceptarea diversitãþii

- Cele 7 tipuri de inteligenþã

- Lucrul cu cartea

- Alfabetizarea în grupele pregãtitoare ºi mari, etc.

În fiecare lunã se întruneau consiliile metodice unde se

discutau planurile strategice ale programului preºcolar. La

începutul anului ºcolar a avut loc o conferinþã metodicã cu

participarea inspectorilor raionali, metodiºtilor ºi directorilor

de grãdiniþe ºi a reprezentanþilor pãrinþilor. Conferinþa a

constatat succesele programului, obþinute pe parcursul a doi

ani de activitate, dovadã fiind interesul sporit al pãrinþilor ºi

colegilor de la alte gradiniþe ºi ºcoli pentru acest program.

Pentru a facilita desfãºurarea programului în grãdiniþele

existente, precum ºi în grãdiniþele noi care ar dori sã adopte

metodologia respectivã a fost adresat un apel cãtre Ministerul

Învãþãmîntului de a recunoaºte oficial programul �Pas cu Pas�

ºi de a le permite grãdiniþelor sã decidã singure, în

conformitate cu Legea Învãþãmîntului, asupra metodicilor

folosite. Ca rezultat al acestui demers, Ministerul a iniþiat o

întîlnire cu administraþia grãdiniþelor din program pentru a

analiza desfãºurarea programului ºi corespunderea acestuia

standardelor naþionale. Întrunirea a demostrat un înalt grad

de maturitate profesionalã din partea cadrelor didactice ºi

un adevãrat devotament faþã de metodici noi, formative.

În baza rezultatelor anului academic 1995/96 au fost selectate

douã grãdiniþe (# 216 din or.Chiºinãu ºi # 43 din or.Bãlþi)

care au devenit centre-model - bazã pentru cursurile de

instruire oferite grãdiniþelor existente, noilor gradiniþe care

doresc sã porneascã programul, precum ºi studenþilor

instituþiilor pedagogice - viitori educatori ºi învãþatori ai
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claselor primare. Studenþii sînt antrenaþi în calitate de asistenþi

de educator, ceea ce contribuie la realizarea individualizãrii

ca principiu de bazã al programului ºi le oferã studenþilor ºi

profesorilor instituþiilor pedagogice posibilitatea de a se

familiariza cu noi tehnologii avansate. Metodistele centrelor-

model au participat la conferinþe organizate de programele

similare din Bulgaria, România ºi Lituania.

O altã grijã a programului pe parcursul anului a fost

achiziþionarea literaturii ºi a materialelor didactice pentru

gradiniþe, ºcoli ºi instituþii pedagogice.

Programul claselor primare a început în ianuarie 1996 cu un

training în SUA pentru coordonatorii programului. Strategia

adoptatã din start a fost de a familiariza cu programul un

numar cît mai mare de specialiºti (inspectori de la Ministerul

Învãþãmîntului, inspectori ºcolari, raionali, directori de ºcoli

ºi directori-adjuncþi, învãþãtori ai claselor primare), din care

sã fie selectaþi învãþãtorii-formatori. Scopul a fost atins prin

intermediul unui ºir de seminare, consultaþii ºi vizite de lucru.

Strategia s-a dovedit a fi corectã, cãci pînã la cursul de

instruire de varã cu participarea experþilor americani

contingentul învãþãtorilor a suferit unele schimbari.

La 1 septembrie 1996 programul a fost pornit în 20 de clase

din republicã. Pe parcurs au început sã aplice metodologia

programului ºi alte clase din ºcolile selectate. Astfel, aria

programului continuã sã se extindã. Bucurã mult faptul cã

mulþi dintre învãþãtori nu mizeazã pe latura materialã, ci

acceptã ideea programului, metodologia acestuia, ajutorul

metodic care le este acordat.

Schimbãrile din clasele primare necesitã un efort susþinut.

În ajutorul învãþãtorilor sînt organizate lunar seminare ºi

ateliere cu durata de 2 zile, vizite ºi consultaþii metodice pe

teren, interasistenþã, selecþii de materiale metodice elabo-

rate prin efort comun.

Seminarele pornite de la începutul anului ºcolar aveau ca

scop aprofundarea cunoºtinþelor teoretice ºi practice, obþinute

la cursul din varã ºi, în baza lecþiilor practice oferite de

învãþãtorii din program, desfaºurau urmatoarele teme:

- Centrele de activitate: aranjarea ºi importanþa lor

- Diverse tipuri de planificare ºi evaluare a lecþiilor

- Lucrul cu cartea

- Scrisul activ

- Parteneriatul cu familia

- Complicarea activitãþilor simple în scopul individualizãrii

  însãrcinãrilor

- Diversitatea formelor de lucru: individualã, în perechi, în

  grup ºi colectivã

- Importanþa lucrului în echipe, etc.

La începutul lunii decembrie clasele din program au fost

vizitate de expertul american dna Judy David, care a apreciat

înalt progresul învãþãtoarelor în aceasta scurtã perioadã de

timp.

Un moment important l-au constituit atelierele comune ale

educatorilor grupelor pregãtitoare ºi învãþãtorilor claselor

primare în scopul respectãrii principiului continuitãþii.

La multe din aceste ateliere au participat ºi cei 2 coordonatori

pentru învãþãmîntul superior de la universitãþile pedagogice

din Chiºinãu ºi Bãlþi.

Aceste persoane au urmat, în luna august 1996, un training

la Balaton, Ungaria, unde le-au fost oferite cîteva moduluri

de lucru în spiritul programului:

- Individualizarea

- Învãþarea prin joc

- Parteneriatul cu familia

Prin efortul acestor profesori, facultãþile au introdus în

programele lor de studii cursuri speciale, contribuind astfel

la pregãtirea cadrelor pentru grupele de grãdiniþã ºi clasele

primare �Pas cu Pas�, precum ºi la propagarea teoriilor ºi

practicilor pedagogice moderne. Împreunã cu echipa de

dirijare a programului a fost inceputã o serie de seminare de

iniþiere în filosofia ºi practica programului pentru echipa de

formatori de la universitãþile pedagogice din Chiºinãu, Bãlþi,

Tiraspol ºi de la ºcolile normale / colegiile pedagogice din

Bãlþi, Orhei, Cãlãraºi, Chiºinãu, Soroca, Cahul, Lipcani.

Cele trei direcþii de activitate ale programului, colaborînd ºi

îmbogãþindu-se reciproc, au asigurat caracterul complex ºi

sistemic al activitãþilor realizate.

Deºi o atenþie deosebitã în implementarea programului se

acordã instruirii cadrelor didactice, au fost depuse eforturi

întru asigurarea bazei material-didactice necesare activitãþilor

din program, ºi în primul rînd a celor 2 centre metodice

preºcolare ºi a claselor primare participante la proiect.

Cheltuieli 1996:  $284526.00
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HESP
program de sprijinire a învãþãmîntului superior

Obiectivele programului HESP sunt de a sprijini procesul de

reorganizare a ºcolii superioare din Republica Moldova în

domeniul ºtiinþelor socio-umanistice ºi de a susþine iniþiativele

din cadrul comunitãþii academice. Pe parcursul anului s-au

desfãºurat mai multe programe, unele deja cu un caracter

tradiþional:

EDITAREA  MANUALELOR  PENTRU  UNIVERSITÃÞI

În cadrul acestui program s-a acordat sprijin financiar pentru

editarea în limba românã a unor lucrãri originale ale autorilor

din Moldova în domeniul ºtiinþelor socio-umanistice.

Selectarea s-a efectuat în bazã de concurs, iar cãrþile

publicate au fost distribuite prin intermediul Fundaþiei Cãrþii

la bibliotecile universitare ºi de profil din Republicã, ajungînd

astfel la studenþii ºi profesorii universitãþilor din Moldova.

S-a acordat suport financiar pentru editarea urmãtoarelor

titluri de carte:

G.RUSNAC
Limba românã corectã, 950 ex.

D. PATRAªCU
Managementul educaþional preuniversitar, 1950 ex.

A.EªANU
Cultura ºi civilizaþia medievalã româneascã, 1950 ex.

A.ARHIP
Educaþia ecologicã, 950 ex.

I.GAGIM
ªtiinþa ºi arta educaþiei muzicale, 1950 ex.

I.HÂNCU
Monumente arheologice din Moldova, 950 ex.

N.MIHAI
Introducere în filosofia ºi metodologia ºtiinþei, 950 ex.

De asemenea, s-a oferit un supliment de 10.000 lei pentru

editarea manualului lui A.Ciobanu ºi alþii,  �Limba latinã�,

aprobat în cadrul consursului de editare din 1995.

Cheltuieli: $ 44 816.00

BURSE  PENTRU  DOCTORANZI

Bursele pentru doctoranzi în domeniul ºtiinþelor socio-

umanistice au fost acordate în vederea încurajãrii proiectelor

de investigaþie ºi a lucrului creator asupra tezelor de doctorat.

Programul s-a desfãºurat în bazã de concurs, criteriile de

eligibilitate fiind elaborate de Consiliul pentru Educaþie al

Fundaþiei. Cerinþelor înaintate faþã de proiecte - actualitatea

cercetãrilor, originalitatea, ingeniozitatea, modalitãþile de

realizare a obiectivelor, dificultãþile ºi cãile de soluþionare a

lor, impactul social al lucrãrii, le-au fãcut faþã 18 proiecte

elaborate în urmãtoarele domenii:

- FILOSOFIE
  Florentin PALADI, Liliana SURUGIU, Liliana EFRIM

- ECONOMIE
  Anatol PÂSLARU, Angela POTLOG

- FILOLOGIE
  Ludmila CABAC, Angela COªCIUG, Nicolae LEAHU,

  Ludmila COJOCARU, Ion VICOL,

  Svetlana    KOROLEVSCHI

- ISTORIE
  Angela LIªMAN, Irina DIGODI, Sergiu TABUNCIC,

  Nina NEGRU, Angela MUTRUC

- ECOLOGIE SOCIALÃ
  Tatiana STERPU-SPATARU

Cheltuieli: $10 558.00

STAGII  PENTRU  PROFESORII  UNIVERSITARI

Programul a avut drept scop acordarea unui ajutor lectorilor

universitari, care sunt invitaþi cu un program de stagiu la un

centru universitar din strãinãtate sau în scop de cercetare la

arhive sau biblioteci în vederea elaborãrii cursurilor noi sau

a modernizãrii celor existente. S-au acoperit cheltuielile leg-

ate de drum, cazare ºi masã pentru solicitanþi cu durata de

pînã la 2 luni la prezentarea unui dosar bine argumentat ºi

scopuri definite. Programul a facilitat ºi invitarea profesorilor

din strãinãtate - personalitãþi relevante, cunoscute în cercurile

academice din domeniul profesat.

Andrei COSTAª
catedra ºtiinþe socio-umanistice, ASEM

Stagiu la Universitatea din Nebraska, Omaha,$ 975

Nina ZGARDAN
ºef catedrã limbi moderne, UTM

Stagiu la Universitatea �Paul Sabatier�, Toulouse, France,

$1980
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Tatiana LUCINSCHI, Petru PASINOVSCHI
UTM

Stagiu la Centrul Internaþional pentru Educaþie, Plimuth,

Marea Britanie, $2600

Ion BOSTAN, ªtefan CARTOFEANU
UTM

Vizitã de lucru la �Consulab Educatech Inc.�, Quebec,

Canada, $1500

Olga RADOVA
Institutul de etnografie ºi folclor, AªM

Program de cercetãri în Munich, Germania,

$420

Angela ZABULICA
catedra de filosofie, ASEM

Program de cercetãri în domeniul filosofiei, Tubingen,

Germania, $2340

Carolina PLATON
ºef catedrã psihologie, USM

Program de cercetãri în domeniul psihologiei ºi participare

la al 26-lea Congres Internaþional în domeniul psihologiei,

Montreal, Canada, $1900

Elena PRUS
lector, Universitatea Pedagogicã din Moldova

Program de cercetãri în domeniul literaturii universale la

arhivele Kolb-Proust, Universitatea din Illinois, SUA, $2030

Ion STRATAN
ºef de catedrã, UTM

Stagiu de elaborare a cursului de studiu al mediului ambiant

la ªcoala Naþionalã de Electrotehnicã din Grenoble, Franþa,

$ 590

Viorica MUSTEAÞÃ
doctorandã în filosofie

Stagiu în filosofie, Universitatea din Poitiers, Franþa,

$780

Victoria ARHILIUC
facultatea drept, USM

Stagiu la Centrul Naþional de Cercetãri din Sevres, Franþa,

$565

Profesori  invitaþi  din  strãinãtate

Bruno KNALL
facultatea de economie, Universitatea din Heidelberg,

Germania

Curs de lecþii în dezvoltarea economicã, Facultatea Relaþii

Internaþionale, ASEM, $460

Traian DIACONESCU,  Vasile ARVINTE
Universitatea din Iasi, România

Curs de lecþii în retorica anticã ºi dezvoltarea limbii române,

prezentate studenþilor de la Catedra Filologie Românã ºi

Limba Latinã, USM, $418

Valeriu RUSU, Maria Aurelia  RUSU
Departamentul de Filologie Românã, Universitatea din Aix-

en-Province, Franþa

Curs de lecþii pe temele �Limba românã în arealul limbilor

romanice� ºi �Eminescu ºi valorile spirituale europene� la

facultatea filologie, catedra de lingvisticã, USM, $2537

Josette Igland RASLE
scriitoare ºi jurnalistã francezã

Curs la tema �Presa ºi civilizaþia culturalã francezã�,

facultatea de jurnalism ºi ºtiinþe ale comunicãrii, USM,$605

Angelo CHIUCHIU
Centrul de limbã ºi culturã italianã pentru strãini, Italia

Curs la tema �Multimedia în predarea limbilor strãine�,

facultatea limbi moderne, USM, $860

Cheltuieli stagieri ºi vizite: $20 560.00

ACCES  LA  SURSE  INFORMAÞIONALE

Prin acest program s-a facilitat accesul studenþilor ºi

profesorilor la informaþia de ultimã orã prin abonamente la

ziarele ºi revistele de referinþã de peste hotare în domeniul

ºtiinþelor socio-umanistice, disponibile în bibliotecile

universitãþilor din Moldova. Beneficiari au fost bibliotecile

urmãtoarelor instituþii: ASEM, Academia de Muzicã, ULIM,

IIM, Universitatea Pedagogicã, Universitatea Agrarã din

Moldova, Institutul de Arte din Moldova, Universitatea din

Bãlþi, Academia de Administraþie Publicã.

Cheltuieli: $9 324.00
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GRANTURI PENTRU PROIECTE DIN DOMENIUL

ÎNVÃÞÃMÎNTULUI  SUPERIOR

Programul a sprijinit activitãþi orientate spre reorganizarea

sistemului de învãþãmînt superior în Moldova -  transformarea

sistemului de instruire în instituþiile de învãþãmînt superior

(la nivelul universitãþilor, academiilor, colegiilor universitare);

perfecþionarea ºi crearea noilor programe de studiu,

introducerea unor discipline ºi cursuri noi în domeniul

ºtiinþelor sociale ºi umanistice; seminare, simpozioane,

cursuri; conferinþe ºi olimpiade studenþeºti; încurajarea

deschiderii de catedre, discipline noi; editarea materialelor

didactice în domeniul ºtiinþelor social-umanistice; granturi

pentru realizarea unor proiecte originale, prezentate de lectori,

doctoranzi ºi studenþi; procurarea manualelor, a literaturii de

specialitate în vederea modernizãrii cursurilor universitare,

etc.

În rezultat, pe parcursul anului au fost finanþate

urmãtoarele proiecte:

Susþinerea procesului de studii la facultatea de artã teatralã

a Institutului de Arte, dotarea unui laborator teatral cu recuzite

scenice ºi proiectoare, indispensabil procesului de instruire

în cadrul facultãþii.

Valeriu ÞURCAN, decanul facultãþii de arte teatrale, Institutul

de Arte din Moldova, $10000

Crearea programelor analitice noi pentru instruirea

postuniversitarã în domeniile economie, management,

administrare publicã ºi drept la Institutul Internaþional de

Management, dotarea cu echipament (copiator,

retroproiector) ºi achiziþie de literaturã de profil.

Vasile NEAGU , director serviciu de studii, IIM, $ 4140

Grant pentru organizarea Simpozionului internaþional ºtiinþific

interuniversitar �Strategia de evoluþie a cooperaþiei de consum

din Moldova. Aspecte teoretice ºi practice� (mai 1996)

Tudor MALECA, rector Universitatea Cooperatist-

Comercialã din Moldova, $500

Participare la Seminarul de lingvisticã, Universitatea din Iaºi

R.COJOCARU, O.TCACI, facultatea de filologie, USM, $395

Participare la Conferinþa anualã a Reþelei Europene de

Educaþie la Distanþã, Near Poitiers, Franþa

Semion CAISÎN , Dumitru MELENCIUC, $2113

Organizarea celui de-al 7-lea Simpozion de Topologie

Generalã ºi Aplicaþii, Tiraspol

Petre OSMATESCU, profesor, UTM, $3170

Curs practic lingvistic ºi pedagogic pentru un grup de studenþi

de la Universitatea din Comrat în Gabrovo, Bulgaria

Velin CRISTEV, ºef de catedrã Filologie Bulgarã,

Universitatea din Comrat, $1310

Organizarea Primei Conferinþe ªtiinþifice Studenþeºti între

Universitãþile din Moldova ºi România

Ion PREAªCA, UTM, $ 305

Organizarea Conferinþei CEP România-Moldova �Facing the

Future. A Proposal for Moldova�,

Neil BRENNAN, Barat SOMJIT, CEP-Moldova, $475

Instituirea arhivei video la Academia de ªtiinþe din Moldova

Pavel VLAD, vice-preºedinte al AªM, $740

Modernizarea procesului de instruire în domeniul

culturologiei. Grant pentru dezvoltarea Catedrei de

istorie a artei ºi elaborarea cursurilor noi

Emil DRAGNEV, ºef-catedrã istoria artelor, USM

Durata proiectului: 1997-1998, $11500 (alocat 1997)

Organizarea Primei Conferinþe ªtiinþifice Studenþeºti a

Universitãþilor din Moldova ºi România, mai 1997

ªtefan CARTOFEANU, ºef departament de relaþii

internaþionale, UTM, $6000 (alocat 1997)

Curs de învãþare la distanþã la Open University Business

School, Marea Britanie

Centrul Studii Postuniversitare, USM, $3070 (alocat 1997)

Dezvoltarea profesionalã a tinerilor psihologi.

D.SÎMBOTEANU, preºedinte al Asociaþiei Tinerilor Psihologi

din Moldova, student UPM, $1410

Suport pentru program computerizat Lexicon, metode de

implementare ºi aplicare Institutul de Matematicã, AªM

Constantin CIOBOTARU, decan, Departmentul de

Informaticã, $7410

Participare la Congresul Federaþiei Internaþionale a

Profesorilor de Francezã

Victor BANARU, ºef de catedrã la USM, $755
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FALANGA
proiect al OSI Budapesta în Republica Moldova

�Falanga� a fost iniþiat de Institutul Societatea Deschisã din

Budapesta ºi a demarat la 1 Februarie 1996.

Proiectul are scopul de a sprijini stiinþele sociale, cãrora în

þarã li se acordã o atenþie mai scãzutã, prin dezvoltarea

academicã a studenþilor. Ei sunt principalul element al

programului. Au fost selectaþi studenþi ºi doctoranzi de la

diferite Instituþii de învãþãmînt superior din Chiºinãu cu note

medii excelente ºi au fost formate 4 laboratoare pentru studii

ºi cercetare extracurricularã la urmãtoarele discipline:

- Filosofie

- Sociologie

- ªtiinþe Politice

- Psihologie

Laboratoarele sînt amenajate în incinta Universitãþii de Stat

din Moldova, a Universitãþii Libere Internaþionale din Moldova

ºi a Universitãþii Pedagogice de Stat �I.Creangã�. În afara

acestor laboratoare au fost amenajate 2 clase de calculatoare

la Universitatea de Stat ºi Universitatea Pedagogicã.

Pe parcursul desfãºurãrii programului, procesul de studiu

în cadrul laboratorului este completat de cursuri de limbã

englezã ºi germanã, informaticã ºi cursuri speciale.

Programul de lucru al laboratoarelor e conceput de o manierã

capabilã sã secundeze programul de bazã al participanþilor.

În fiecare laborator 2 profesori - tutore lucreazã cu 7 - 8

audienþi (bursieri ai programului) ºi 7-8 membri-asociaþi,

selectaþi din rîndul studenþilor ºi doctoranzilor. În total

beneficiari ai programului sînt 12 profesori ºi 30 studenþi ºi

doctoranzi .

profesori:

Gheorghe BOBÂNÃ
director-adjunct Instiutul de Filosofie ºi Sociologie al

ASM

Mihai CERNENCO
ºeful Catedrei ªtiinþe Sociale ULIM

Ion NEGURÃ
ºeful Catedrei ªtiinþe Psihologie Generalã UPSC

Valentin ÞURCANU
ºeful Catedrei Sociologie USM

Gheorghe COJOCARU
cercetãtor ºtiinþific la Institutul de Istorie al ASM

Victor DOROª
lector superior la Catedra ªtiinþe Politice a USM

Carolina PLATON
ºefa Catedrei Psihologie a USM

Igor RACU
decanul Facultãþii de Psihologie a UPSC

Ana PASCARU
conferenþiar la Catedra Teoria Administrãrii Publice a

ASDAP

Liudmila MALCOCI
secretar ºtiinþific al Institutului de Filosofie ºi Sociologie

Dumitru CÃLDARE
conferenþiar la Catedra Filosofie a USM

Nicolae MIHAI
cercetãtor ºtiinþific superior la Inst. de Filosofie ºi

Sociologie

studenþi ºi doctoranzi:

Eugenia BOGATU

Marin DOLINÞÃ

Tudor KRAIJDAN

Crearea bazei de date pentru Ghidul Învãþãmîntului

Superior din Moldova

Valentin NEGURÃ, lector la UTM, $590

Transformarea curriculumului: Psihologia clinicã la USM

Carolina PLATON, ºef-catedrã psihologie, USM

Durata proiectului: 1997-1998, $21500 (alocat 1997)

Cheltuieli:  $ 71673.00

Proiecte iniþiate în 1995 ºi continuate în 1996:

Crearea bazei de date a localitãþilor din Basarabia,

proiect de cercetare în domeniul istoriei

Vitalie VARATEC, cercetãtor, Biblioteca Naþionalã din

Moldova

Grant 1995-1997, $15.580

Dezvoltarea Mediului, curs nou în ecologie la USM

Gheorghe DUCA, facultatea de chimie, USM

Grant 1995-1996, $10 000

Cheltuieli  total: $178152.00
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Vlad PARASCHIV

Corneliu POPOVICI

Angela STAFII

Silvia SAPTEFRAÞI

Galina URECHIANU

Eugenia BIRIUC

Natalia CHIRILOV

Natalia LUCHIAN

Marina MAªCAUÞAN

Eduard MIHAILOV

Olga RUSU

Evelina STRATAN

Tatiana BABÃLÃU

Zoia COJOCARU

Mariana EPUREANU

Lilian NEGURÃ

Vitalie POPESCU

Daniela SÎMBOTEANU

Diana SPULBER

Daniela TERZI

Igor KLIPII

Alecsandru PALII

Vitalie TARLEV

Ala COJOCARU

Viorica VLADÎCA

Alecsandru OPRUNENKO

Vadim GUZUN

ªefii laboratoarelor impreunã cu profesorii-tutore organizeazã

seminare speciale pentru membrii programului în domeniile

respective. Profesori invitaþi din România, Belgia ºi Italia au

þinut lecþii în laboratoarele de politologie, sociologie ºi

psihologie. Studenþii laboratoarelor de politologie ºi sociologie

au efectuat vizite de studii la Universitãþile din Cluj ºi Iaºi. În

timpul apropiat vor þine prelegeri profesori din România, Rusia

,Franþa ºi Germania. Fiecare laborator este dotat cu

echipamentul necesar ºi literaturã de referinþã.

Un alt element al programului îl constituie ªcoala de varã
(13.07.-02.08.97, Holercani) la care vor fi antrenaþi toþi cei

implicati în program ºi specialiºti în domeniu de peste hotare.

Buget 1996 - 1998: $500000.00

Cheltuieli pînã la 1 ianuarie 1997:  $ 140000.00

EAST  EAST

Programul East East a fost conceput ca o modalitate de

realizare a cooperãrii regionale ºi a dialogului dintre Fundaþiile

Soros din Europa Centralã ºi de Est. Un alt obiectiv major al

programului constã în susþinerea intereselor în cadrul Europei

Centrale ºi de Est în domenii sociale dintre cele mai

importante ºi sensibilizarea conºtiinþei publice vis-a-vis de

problemele curente existente în regiune.

Fãurirea unei societãþi democratice, bazate pe principiile

pluralismului politic ºi cultural, diversitatea formelor de viaþã

ºi consensului social, este posibilã printr-o înþelegere exactã

ºi profundã a ceea ce reprezintã o societate totalitarã. Astfel,

un dialog permanent între profesioniºti ºi un schimb de valori

sunt de o importanþã vitalã. Societatea se aflã în cãutarea

unor cãi de ieºire din situaþia de crizã spre un spaþiu de

creaþie ºi înþelegere reciprocã. Comunicarea, schimbul de

valori ºi experienþã presupun o accelerare a procesului de

înþelegere a problemelor comune ºi o cãutare în comun de

soluþii pentru depãºirea crizei post-totalitare. În acest sens,

diferenþele care existã nu doar între þãrile Europei de Est ºi

cele de Vest, dar ºi între societãþile din Est, necesitã un

studiu ºi o analizã comparativã, ceea ce poate fi realizat prin

intermediul programului East East.

Existã douã modalitãþi de desfãºurare a programelor East

East: Prima oferã participanþilor din Moldova posibilitãþi de a

participa la diverse întruniri, organizate de Fundaþiile Soros

din regiune ºi cea de-a doua - iniþiazã desfãºurarea în

Moldova a diverse proiecte, care ar crea posibilitatea de a

realiza un schimb de idei ºi informaþie dintre specialiºtii sau

experþii din Europa Centralã ºi cea de Est în domenii ce þin

de restructurarea socialã, economicã sau spiritualã a

societãþilor în tranziþie.

În 1996, reieºind din strategia ºi prioritãþile Programului East

East, interesele noastre s-au axat pe programe de schimb
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de experienþã dintre specialiºti în domeniile reformei

economice, ºi cel informaþional ºi educativ. De exemplu,

Programul de stagieri în Republica Cehã pentru medici
din Moldova, implementat pe parcursul ultimilor doi ani,

se bucurã de popularitate ºi credibilitate printre medicii din

Moldova, oferind o posibilitate realã de a-ºi împãrtãºi

experienþa cu colegii cehi, de a face cunoºtinþã cu

tehnologiile avansate de tratament ºi, în special, de a stabili

legãturi ºi relaþii de colaborare cu specialiºtii din Cehia (un

participant a fost invitat la un Congres din Praga, altul a fost

invitat la un seminar, un al treilea a obþinut din Praga

manuale ºi reviste de specialitate), astfel încît a fost stabilitã

o punte informaþionalã între specialiºtii cehi ºi moldoveni.

Un proiect reuºit, început în octombrie 1995 ºi continuat în

1996, a fost Programul de schimb de jurnaliºti:
Pentru o înþelegere mai bunã pe viitor. Trei jurnaliºti

din Moldova au beneficiat de stagieri de douã-trei

sãptãmâni la ziare ºi reviste din România, Ucraina ºi

Bulgaria; doi jurnaliºti din Bulgaria, unul din Ucraina

ºi unul din România au desfãºurat un amplu program

de întîlniri cu personalitãþi marcante din viaþa social-

politicã a republicii, reprezentanþi ai ONG, au avut un

ºir de întâlniri la redacþiile ziarelor locale. Jurnaliºtii

invitaþi au fost interesaþi sã gãseascã subiecte ºi sã

descrie evenimente ce n-au fost reflectate în ziarele

oficiale sau au fost prezentate dintr-un punct de vedere

pãrtinitor, reflectînd în presa din Bulgaria, Ucraina

problema Transnistriei, reforma economicã, situaþia

criminogenã ºi securitatea în societate; dezvoltarea

sectorului trei în Moldova; alegerile Prezidenþiale în

Moldova ºi perspectivele de dezvoltare a þãrii, etc., astfel

acoperindu-se lipsa de informaþie despre situaþia din

Moldova.

Un alt program important a fost Programul de schimb de
reprezentanþi ai adiministraþiei locale dintre Moldova ºi
Slovacia. Scopul acestui proiect a fost realizarea unui schimb

de experienþã ºi idei dintre reprezentanþii administarþiei lo-

cale dintre cele douã þãri cu multe elemente comune:

geografice, economice, cu tangenþe în sistemele de

guvernare localã, dar ºi cu diferenþe condiþionate de un nivel

de dezvoltare generalã mai înalt al Slovaciei, favorizat de

relaþiile ei cu þãrile din Vest ºi o deschidere mai mare spre

reformele sociale ºi economice. Un grup de specialiºti din

Moldova a efectuat o vizitã de lucru la Primãria din

Bratislava, la cîteva primãrii sãteºti, a avut un ºir de

întîlniri cu oficialitãþile din Slovacia, reprezentanþi ai

diverselor departamente ºi ai ONG, implicate în

activitatea de restructurare a puterii locale. În cadrul

vizitelor au fost discutate urmãtoarele probleme de

interes comun: analiza comparativã a cadrului

legislativ în care administraþia localã îºi desfãºoarã

activitatea; evidenþierea afinitãþilor ºi a contradicþiilor

în sistemele legislative existente; modul de funcþionare

a organelor de administrare localã; sursele de

bugetare în administrarea localã; structura ºi funcþiile

autoritãþilor locale ºi regionale. Programul s-a încheiat

cu o vizitã de rãspuns a unui grup de experþi din

Slovacia, care au procedat la un schimb de pãreri ºi

consultanþã în cadrul întîlnirilor cu factorii de decizie

din administraþia localã din Moldova.

Unul dintre cele mai importante proiecte implementate a fost

Masa Rotundã cu genericul �Impactul mijloacelor de
informare în masã în campania electoralã. Experienþa
Poloniei� (14-16 octombrie 1996), organizatã împreunã cu

Forumul Central ºi Est European,  Polonia ºi Centrul CON-

TACT. Experienþa mijloacelor poloneze de informare în masã

privind campania electoralã s-a impus ca fiind cea mai

semnificativã în arealul post totalitar. Au participat opt ziariºti din

Polonia, de la diferite publicaþii locale ºi centrale, radio ºi studiouri

de televiziune de diferite orientãri politice. Ei au prezentat

publicaþii, materiale audio ºi video din timpul ºi de dupã alegerile

din Polonia. La întrunire a luat parte ºi un grup de analiºti din

România. Fiind organizatã în ajunul campaniei prezidenþiale

din Moldova, întrunirea a fost o ºansã pentru jurnaliºtii din Moldova

de a reevalua metodele ºi formele lor în a trata tema respectivã.

Iar pentru jurnaliºtii din Polonia ºi România a fost o posibilitate

de a acoperi lipsa de informaþii despre situaþia din societãþile

respective, precum ºi despre viaþa jurnaliºtilor din Est, în particu-

lar. O asemenea masã rotundã poate deveni un instrument

eficient de monitorizare a procesului de deschidere,

democratizare ºi liberalizare a societãþilor din Est. Transferul de

informaþie ºi experienþã din Estul mai avansat spre Estul mai

puþin deschis reformelor pare a fi o metodã eficientã de a

schimba lucrurile în bine.

PROGRAME INIÞIATE DE FUNDAÞIA SOROS-MOLDOVA

Better Perception for the Future. Pentru o înþelegere

mai bunã pe viitor: Program de Schimb de Jurnaliºti

dintre Moldova, România, Bulgaria ºi Ucraina.

Organizat împreunã cu Fundaþia Soros pentru o
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Societate Deschisã din Bucureºti, Fundaþia pentru o

Societate Deschisã din Sofia ºi Fundaþia Interna-

þionalã Renaºterea din Kiev.

Locul desfãºurãrii : Chiºinau, Bucureºti, Sofia, Kiev.

Participanþi: Diana Kapitanska (Bulgaria-Moldova), Aurel

Ciocoi (România-Moldova), Iulia Vorobiova (Moldova-Bul-

garia), Gheorghe Ierizeanu (Moldova-România), Valeriu

Dragan (Moldova-Ucraina), Alexei Pocinok (Ucraina-

Moldova), Momchil Indjov (Bulgaria-Moldova), Aurelian Lavric

(Moldova-România)

Cheltuieli: $3986.00

Program de Schimb de Reprezentanþi ai Administraþiei
Locale din Slovacia ºi Moldova
I etapã: Bratislava, 3-11 iunie 1996

II etapã: Chiºinau, 4-11 octombrie 1996

Organizat împreunã cu Fundaþia pentru o Societate Deschisã

din Bratislava

Participanþi din Moldova: Veverita V., Dastic A., Starciuc

E., Gutan V., Madan V., Caraman S.

Experþi din Slovacia: Kotic T., Skyva M., Jurica K.,

Kukumberg V., Bellova S.

Cheltuieli: $9685.00

Brainstorm� 96. Noua Generaþie în Lumea Contemporanã
ªcoala de Varã în Arta Comunicãrii de la Cãlãraºi
22 iulie - 5 august 1996

Calaraºi, R. Moldova

Organizatã împreunã cu Fundaþia Soros pentru o Societate

Deschisã din Romania (filialele din Bucureºti, Iaºi, Cluj ºi

Timiºoara), a întrunit studenþi de la facultãþile de jurnalism ºi

ºtiinþele comunicãrii din Moldova ºi România, oferindu-li-se

posibilitatea de a-ºi aprofunda cunoºtinþele în domeniul

ziaristicii prin audierea unor seminare teoretice ºi lecþii

parctice, prezentate de profesori universitari ºi ziariºti din

România ºi R. Moldova, cît ºi familiarizarea lor cu

managementul de ziar ºi redacþie, iniþierea în machetarea la

computer, antrenarea lor în diverse jocuri cognitive ºi inven-

tive, concursuri, prezentãri, vizitarea monumentelor de

arhitecturã ºi a ansamblurilor monastice din Moldova.

.

Participanþi: 25 de studenþi din Romania ºi Moldova

Cheltuieli: $9890.00

TIRAS� 96. ªcoala de varã în ecologie
9-23 septembrie 1996

Organizat împreunã cu Fundaþia Internaþionalã

Renaºterea din Lviv ºi Kiev.

Locul desfãºurãrii : Lviv, Ivano-Frankovsk, Soroca, Vadul-

lui-Vodã.

ªcoalã de varã în domeniul ecologiei în baza studiului apelor

Nistrului a întrunit un grup de experþi din Moldova ºi Ucraina,

care au acoperit un traseu de la locul de izvorîre a Nistrului

de-a lungul apelor lui pe teritoriul Ucrainei ºi încheindu-l în

tabãra de la Vadul-lui-Vodã, cea ce le-a permis sã cunoascã

efectiv situaþia legatã de starea apelor Nistrului, sã procedeze

la un schimb de pãreri în cadrul meselor rotunde ºi

seminarelor organizate ºi sã elaboreze unele mãsuri urgente

legate de calitatea apei, managementul resurselor acvative

ºi analiza situaþiei referitoare la impactul social drept urmare

a gospodãririi incorecte a apelor ºi poluãrii excesive.

Materialele acestei ºcoli au fost reflectate pe larg în presã.

P articipanþi din Moldova ºi Ucraina - 19.

Cheltuieli: $5223.00

Stagii în Cehia pentru medicii din Moldova
Organizat împreunã cu Fundaþia pentru o Societate

Deschisã din Praga, este un program de stagii la clinicile

din Praga, Pilzen ºi Brno în urmãtoarele domenii:

cardiologie, neurologie, chirurgie, anesteziologie,

psihiatrie ºi psihologie, gastroenterologie, imaging, etc.

Participanþi: T. SECANIA, A. CRACAN, V.BUTNARU,

A. LAVRIC, L.VLASOV, A.ADAMIA, D. GULCA, A. LESCO

Cheltuieli: $8263.00

Masa rotundã internaþionalã � Impactul mijloacelor de
informare în masã în campania electoralã. Experienþa
Poloniei�
Chiºinãu, 14-16 octombrie 1996

Organizat împreunã cu Fundaþia pentru o Societate Deschisã

din Bucureºti, Fundaþia Stefan Batory, Central and East

European Forum din Polonia

Participanþi: 40; din Polonia - 8, din România - 7.

Cheltuieli: $6795.00

Vizita la Cluj a tinerilor politologi ºi jurnaliºti din
Chiºinãu
Cluj, 9-15 decembrie 1996
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10 studenþi de la universitãþile din Moldova

Cheltuieli: $1645.00

Probleme ale post-privatizãrii. Experienþa Cehiei
Praga, 1-5 decembrie 1996

Organizat împreunã cu Fundaþia pentru o Societate Deschisã

din Praga.

Vizitã de lucru a unui grup de experþi din Moldova în
vederea documentãrii asupra desfãºurãrii reformei
economice în Cehia, în mod special - asupra celei de a

doua etape a privatizãrii în domeniul gestionãrii proprietãþii

funciare ºi imobiliare.

Participanþi: A.PALADI , C. LOZOVAN, I.ÞURCAN,

T. UNGUREANU, I. ªEVCENCO.

Cheltuieli:  $2678.00

Cheltuieli total: $48165.00

PARTICIPAREA  LA  PROGRAMELE  ALTOR  FUNDAÞII

Klara JIGNEA
Documentare în arhive în studiul istoriei evreilor

St.Petersburg, 25-29 februarie

Sergiu RUSU
Probleme de educaþie în business. Economii în tranziþie

St.Petersburg, 26 februarie - 3 martie

Victor POPA
Caracteristice specifice ale reformei municipale în Europa

Centralã ºi de Est

Minsk, 29 februarie - 1 martie

Ion GHILESCU
Dezvoltarea politicã în anii de tranziþie

Blagoevgrad, 4-6 aprilie

Victoria DERGACIOV
Reþeau de ONG. Problemele bazinului râului de frontierã

Lvov, 9-10 aprilie

I.NEDERA, V.BURAC, S.BUTNARU, L.SPATARU
Regulating Civil Society

Budapesta, 1-5 mai

Margarita COVALIU
ªcoala de varã în economie, sesiunea de primãvarã

Warsaw, 14 mai -9 iunie

Feodor SIDNIC, Victor PETROV
Taþii pentru drepturile copiilor

Praga, 24-26 mai

M. CERNENCO, I.KLIPII
Naþiunile noi independente în lumea în schimbare

Nijni Novgorod, 30 mai - 1 iunie

I.PALII, P.COJOCARU, I.GÎÞU, I.PERJU, V.MÎRZENCO,
E.PISOV
Transformãri în agriculturã: Experienþa Cehiei

Praga, 26 mai - 1 iunie

V. BUZILA
Toleranþa ca o universalitate culturalã

Kharkiv, 30 mai - 2 iunie

M.SLEAHTIÞCHI, I.NEGURA, P.BAROCHINA, L.NEGURA
Minoritatea ºi problema excluderii

Iaºi, 2-4 iunie

I.POJOGA, A.MACOVENCO, M.IVANOV, U.LAZAREVA,
M.BOLOCAN, I. GROSU, A.DOLGANIUC
Alegerile locale în România. Vizita în România a

reprezentanþilor ONG civice din Europa Centralã ºi de Est

Bucureºti, 13-19 iunie

V.VOROªILOV, S.VOROªILOV
Comportamentul deviant ºi controlul social în þãrile post-

totalitare

St. Petersburg, 27-29 iunie

A.  PORUBIN
ªcoala Central Europeanã de Jurnalism

Bratislava, 20-28 iunie

R. LAZAR,  R.CIOBANU, D.GHETU, P.CABACENCO
ªcoala de varã în Studii Cehe

Pilzen, 15 iulie - 12 august

Natalia REPINA
ªcoala de varã internaþionalã în ªtiinþe Politice

Warsaw, 13 iulie - 11 august
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A.LAVRIC,  A.SOFRONI, A.MAGOLA
Confruntarea religiilor în bazinul Mãrii Negre

Bucureºti, 14-24 iulie

S.ICHIZLÎ, D.DABIJA
ªcoala de varã în Economie, sesiunea de varã

Kortowo, 27 iulie - 25 august

Zoia COJUHARI
Bridges� 96: Curs de varã pentru tineri cu handicap

fizic

Blatnice u Tabora, Cehia

Octavian VOLCU
Interface� 96: Celebrarea diferenþelor.Curs de varã in-

ternational

Chtelnica, Tatra, August 17-28

Valentin COZMA
Riscul, securitatea ºi comunicarea în Europa Centralã ºi de Est

Mangalia, 18-31 august

T.JOVMIR, M.COJOCARU, D.DUMBRÃVEANU
Management ecologic

Mangalia, 1-14 septembrie

Lilia DIVIZA
Management al resurselor umane

Mangalia, 1-14 septembrie

Nicolae BRAªOVEANU
Ecologia ºi educaþia

Lacul Issâk-Kul, 9-14 septembrie

N.KRAVCIUC, L. ROMANCIUC, G. DIMOVSKI,
V. SAVITSKI, S. ANDREEV, A.VASILIEV
Seminar practic de ecologie

Sevastopol, 27 septembrie - 2 octombrie

C.MIHAILESCU, L. CIPCIRIUC
I Forum Naþional al ONG

Warsaw, 18-22 septembrie

G.BUDEANU, A.SÎRBU, A.GONÞA, G.CEBOTARI,
A.ADAM
Brainstorm Meeting

Cluj, 5-6 decembrie

Vitalie POPESCU
Meeting anual al Federaþiei Europene a Studenþilor

Psihologi

Tartu, Estonia, 17-22 octombrie

ZANOGA, O. PETRUªIN, V. CAPSÃZU, V. FILIP,
O. CATANÃ, S. BABAN
Transformãri în industrie: Experienþa Cehiei

Praga, 3-9 noiembrie

BAJURA, V. AFANASIEV, V. DOGA, C. ANDRIUÞÃ
Probleme ale fermierilor din Europa Centralã ºi de Est

Cluj, 22-24 octombrie

Valerian GROSU
Arhitectura Sacrã în Europa Centralã ºi de Est

Lviv, 21-25 octombrie

Irina NORKINA
Legislaþia mass media în þãrile post-comuniste

St. Petersburg, 26-28 octombrie

 ªLEAHTIÞCHI, N. REPIDA, C. PLATON, I. NEGURÃ, A.
VULPE, Z. DRÃGAN
Cîmpul universitar ºi actorii sãi

Iaºi, 31 octombrie - 1 noiembrie

Taisia DANILENCO
Meeting internaþional pentru ONG ale femeilor

Novosibirsk, 10-14 decembrie

V.KAMINSCHI, V.BÃIEªU
Sectorul al treilea: Frontiere ale independenþei

St. Petersburg, 14-16 decembrie

GUÞU, D. CIOTCÃ, V. BÃTCÃ, V. PULCIU, I. MARDARI
Tabãrã de iarnã în Educaþie

Tabãra �Orlinîi Zalet� din Crimea

M.STAMAT, E.ONICA
Relaþiile lingvistice albaneze

Iaºi, 9-10 noiembrie

L.DONÞU, V. GUZUN, V. FRUNZE, V. TARLEV,
E. MOROªAN
Alegerile în România: Primul ºi al doilea scrutin

Bucureºti, 14-19 noiembrie, 28 noiembrie - 4 decembrie
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BURSE

În anul 1996 Fundaþia Soros Moldova a administrat cinci

programe regionale de burse: American University in Bul-

garia, Undergraduate Exchange Program, Central European

University, Warwick University ºi Environmental Fellowship

Program; trei programe naþionale de burse: College of Eu-

rope, Les Ecoles Normales Superieures ºi programul man-

agement în artã. În anul care a trecut Fundaþia a inaugurat

programul anual Burse de merit pentru studenþii instituþiilor

de învãþãmînt superior din Moldova. Un program special de

burse suplimentare a fost destinat studenþilor care au obþinut

un ajutor finaciar parþial de la instituþiile de învãþãmînt din

strãinãtate la care au fost înmatriculaþi.

STUDII  UNIVERSITARE  ªI  POSTUNIVERSITARE

Programe  regionale:

American University în Bulgaria, $594

Pavel ALBOT

Virgiliu MIDRIGAN

Ilie VEDRAªCO

Undergraduate Exchange Program, SUA, $2063

Anastasia GUSKOVA

Tatiana KLIMOVA

Evelina TUDOREANU

Central European University, Ungaria, $3334

Oxana DONCILA

Iulian ROBU

Nadea  ANDREEV

Eugen LOGHIN

Alexei IONASCO

Felicia IZMAN

Warwick University, Marea Britanie, $559

Vladimir CHIRCHIN

Aureliu LAVRIC

Environmental Fellowship Program, SUA, $1793

Alexander RATKOVSKY

Igor DUMBRAVA

Andrei FIODOROV

Alexei CEAICOVSCHI

Programe  naþionale:

Les Ecoles Normales Superieures, Franþa, $13119

Andrei BUZDUGAN

Angela DEMIAN

College of Europe,
Bruges, Belgia & Natolin, Polonia, $14014

Adrian EVTUHOVICI

Romanita BERGHIA

Octavian ªOFRANSCHI

Victor TODORIUC

ECUMEST, Dijon, Franþa & Bucureºti, România, $12050

Zinaida  PLÃMÃDEALÃ

Eugen COLAC

BURSE  SUPLIMENTARE

Academia Istropolitanã, Bratislava, Slovacia, $1887

Sergiu BOCANOV

Viorica BANARU

Universita per Stranieri �Dante Alighieri�
Reggio Calabri, Italia, $1687

Aliona CRUDU

Ion ªIªCANU
Tendinþe în dezvoltarea post-comunistã

Moscova, 7-8 decembrie

Elena CERNENCO
Tranziþia în Balcani: Probleme comune - soluþii comune?

Sofia, 14-15 decembrie

S.BUTNARU, P. BOGATU, V. MIHAIL, A. GROSU,
M. PLATON, V. PAVLICENCO, R.BELICOV, V. BUTNARU,
N. NEGRU
Mass media în campania electoralã. Sesiune de generalizare

Bucureºti, 18-20 decembrie

Cheltuieli: $28443.00

Cheltuieli  totale: $78585.00
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Centre Regional des Oeuvres Universitaire et
Scolaires de Besancon, Franþa, $2860

Victoria STRATULAT

Gestalt Institute of Sankt-Petersburg, Rusia, $290

Nadejda KRASNOPOLSCHI

The City University of New York, SUA, $1399

Alina RAISCHI

University of Minnesota, SUA, $1929

Mircea UNGUREANU

Centre Universitaire D�Etudes Francaises, Franþa, $680

Rodica BRIGHIDIN

Universite Jean Monnet, Franþa, $2153

Verjinia FORTUNÃ

University of Central Florida, SUA, $2500

Nicoleta MUNTEANU

Universite Pantheon - Assas, Paris 2, Franþa, $3000

Sergiu CIOCLEA

American University in Bulgaria, Blagoevgrad
Bulgaria, $6222

Ilie VEDRAªCO

Pavel ALBOT

Virgiliu MIDRIGAN

Victor GUSILA

Mariana BUZU

Viorica URSU

Sergiu LISNIC

CÃLÃTORII  STUDII

Connecticut State University, SUA, $2387

Elena NASTAS

Vitalie SCURCINSCHI

Igor KISIL

Simmons College Graduate School of Management,
Boston, SUA, $723

Lucia BODIUL

The University of Mississipi, SUA, $1335

Ilian CASU

Kamer. Singer and Associates Inc., $874

San Francisco, SUA
Ovidiu RUSU

Brandeis University, Waltham, SUA, $1114

Lucia TURCAN

The University of New Mexico, SUA, $1452

Evelina BOLOTIUC

Jacksonville University, SUA, $894

Irina GAINUTDINOVA

Western Kentucky University, SUA, $782

Veronica KHADJI

Institut fur Hochfrequenztechnik, $419

Darmstadt, Germania
Victoria ICHZLI

International Centre for Theoretical Physics, $604

Trieste, Italia
Sergiu COJOCARU

University of Patras, Grecia, $174

Elena JUNGHIETU

ªCOLI  DE  VARÃ  ªI  STAGIERI

University of California, Riverside, SUA, $2135

Environmental Pollution Prevention and Control
Serguei DMITRIEV

The European Institute for the Media, Dusseldorf,
Germania, $1637

Summer School on European Media
Ghenadie VASILACHE

The Fifth Annual Summer Graduate Institute in Cracow,
Polonia, $1155

Democracy & Diversity
Irina BALTA

College for New Europe, Cracow, Polonia, $301

Central European City
Svetlana MARDARI
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Budapest University of Economic Sciences, Ungaria
Summer University, $2085

Dumitru PARFENTIEV

Sergiu BEZNITCHI

St. Petersburg State University, Rusia, $714

School of Journalism
Snejana DIMITROVA

Institutul �Carmen de las Cuevas�, Granada, Spania
ªcoalã de varã, $3979

Victoria SÃRBU

Liliana MUNTEAN

Anda VIERU

Natalia MEREUÞÃ

Galina MURSA

Cristina DUMBRAVA

International Labour Organisation , Budapesta, Ungaria
Stagiere, $1520

Alexandru ZARA

Alina BRAªOVEANU

Cristina VOLC

Cristina STURZA

International Chamber of Commerce, Court of Arbitra-
tion; Paris, Franþa, $760

Stagiere
Otilia BOLOGAN

BURSE  DE  MERIT

În anul 1996 a fost inaugurat programul Burse de merit pentru

studenþii instituþiilor de învãþãmînt superior din Moldova. La

concurs au participat studenþii anilor trei, patru ºi cinci de

studii cu media notelor nu mai micã decît 9. Valoarea unei

Burse anuale a fost între 500 ºi 2500 lei. La

examinarea dosarelor Consiliul pentru Educaþie al

Fundaþiei a luat în consideraþie în mod deosebit

activitatea extracurricularã a studenþilor. În program

au participat 115 studenþi de la 13 instituþii din

R.Moldova. 78 studenþi au obþinut burse de merit ale

Fundaþiei Soros Moldova.

Bursã de merit de gradul I (2500 lei)

Diana CHEIANU

Universitatea de Stat Chiºinãu

Angela MUNTEANU
Universitatea de Stat Chiºinãu

Liliana COROBCÃ
Universitatea de Stat Chiºinãu

Vitalie DOGARU
Universitatea de Stat Chiºinãu

Tamara CARAUª
Universitatea de Stat Chiºinãu

Vitalie POPA
Universitatea de Stat Chiºinãu

Alina RAISCHI
Universitatea de Stat Chiºinãu

Burse de merit de gradul II (1200 lei)

Eugenia BRAGA
ASEM

Octavian SPEIANU
Universitatea de Stat Chiºinãu

Carolina ABABII
Universitatea de Stat Chiºinãu

Gheorghe KARASENI
Universitatea de Stat Chiºinãu

Corina BÃRLÃDEANU
Universitatea de Stat Chiºinãu

Daniela TERZI
Universitatea de Stat Chiºinãu

Vitalie MEAGKOV
Universitatea de Stat Chiºinãu

Vasile CUMPÃTÃ
Universitatea de Stat Chiºinãu

Snejana DIMITROVA
Universitatea de Stat Chiºinãu

Eduard MINCIUC
Universitatea Tehnicã

Igor DODON
Universitatea Agrarã

Alexandru STRATAN
Universitatea Agrarã

Daniela SÎMBOTEANU
Universitate Pedagogicã

Vitalie POPESCU
Universitatea Pedagogicã

Diana BARANIUC
Universitatea de Medicinã

Alina LUNGU
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Institutul de Arte

Nicoleta COLÞUN
Institutul de Arte

 Adrian CIUBOTARU
Universitatea din Bãlþi

Lucia BUZDUGAN
Universitatea Tehnicã

Burse de merit de gradul III (500 lei)

Anatol GRAUR
ASEM

Ion AMARFII
ASEM

Petru PINTEAC
ASEM

Igor MELNIC
ASEM

Sergiu FILIPOV
ASEM

Dumitru MOREA
ASEM

Valeriu RÃZLOG
ASEM

Serghei BUDU
ASEM

Oleg BODIUL
ASEM

Oleg VEREJAN
ASEM

Vladisdlav CHIRIAC
ASEM

Rodica IORDANOV
Universitatea de Stat Chiºinãu

Ala CIORICI
Universitatea de Stat Chiºinãu

Stela ONU
Universitatea de Stat Chiºinãu

Ana GABINSKAIA
Universitatea de Stat Chiºinãu

Corneliu CIRIMPEI
Universitatea de Stat Chiºinãu

Mihail PELEAH
Universitatea de Stat Chiºinãu

Ana JOSAN
Universitatea de Stat Chiºinãu

Alexei CEAICOVSCHI

Universitatea de Stat Chiºinãu

Vladimir BESCHIER
Universitatea Tehnicã

Alexei GOREÞCHII
Universitatea Tehnicã

Natalia IAÞCO
Universitatea din Bãlþi

Veronica DARABAN
Universitatea din Bãlþi

Aliona PAVALACHE
Universitatea din Bãlþi

Andrei BUSUIOC
Universitatea Agrarã

Viorel MELNIC
Universitatea Agrarã

Olga CUNEAH
Universitatea Agrarã

Ianoº CHIPERI
Universitatea Agrarã

Alexei SCLEAR
Universitatea Agrarã

Alexandru CUNDEV
Universitatea Agrarã

Roman HARUÞA
Universitatea Agrarã

Vadim SÃRGHI
Universitatea Agrarã

Gheorghe NICOLAESCU
Universitatea Agrarã

Alexandru BUIMISTRU
Universitatea Agrarã

Olga PLOP
Universitatea Pedagogicã

Ludmila ªCAREVNEA
Universitatea Pedagogicã

Silvia CANAÞUI
Universitatea Pedagogicã

Victoria ARANAUT
Universitatea Pedagogicã

Ludmila BACUMENCO
Universitatea Pedagogicã

Valentina POSTU
Universitatea din Tiraspol

Lilian LUNGU
Universitatea din Tiraspol

Dmitrii ALEXEEV
Universitatea din Comrat
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INTERNET  ªI  COMPUTERE
PENTRU ªCOALA  MEDIE

Comsoros este un program de computerizare în domeniul

invãþãmîntului preuniversitar, ce are drept scop instalarea ºi

dezvoltarea laboratoarelor de computere în ºcolile ºi liceele

republicii.

SISTEME  E-MAIL  ªI  INTERNET

Scopul proectului constã în crearea unei reþele transfer date,

ce va uni instituþiile de învaþãmînt superior, instituþiile de

cercetãri ºtiinþifice, ºcolile, bibliotecile, organizaþiile non-

guvernamentale ºi, la o etapã ulterioarã, asigurarea accesului

la reþea a persoanelor fizice (savanþi, studenþi ºi elevi), care

au posibilitatea tehnicã (calculator ºi modem) ºi dorinþa de a

se conecta la reþea.

Formarea acestei reþele presupune unirea resurselor de

calcul neomogene ale instituþiilor de învãþãmînt ºi ºtiinþifice

în reþea de tip WAN, prin care colaboratorii acestor organizaþii

vor avea posibilitatea de a face schimb de resurse

informaþionale proprii ºi de a utiliza serviciile tipice oferite de

tehnologiile telecomunicaþionale moderne (poºta electronicã,

�tabla de avize�, teleconferinþe, transfer de fiºiere si altele).

Program  regional:

In ianuarie 1996 a fost instalat si testat echipamentul pentru

legatura satelit cu Norvegia la viteza de 64 kbps. In aceeaºi

perioadã se desfãºurau lucrãrile de instalare a reþelei

InterUniversitare, primele noduri ale careia se aflã la

Academia de ªtiinte a Moldovei, Universitatea de Stat din

Moldova, Universitatea Tehnica din Moldova, Academia de

Studii Economice din Moldova.

În paralel au fost organizate cursuri pentru administratorii

reþelelor acestor noduri în sistemul de operare HP UX 10.0.

Începind cu martie 1996, reþeaua se considerã funcþionalã

ºi utilizatorii de la aceste instituþii au posibilitatea de a folosi

resursele oferite de reþeaua InterUniversitarã si Internet.

Pentru conectarea utilizatorilor �la sunet� a fost tras un cablu

telefonic cu capacitatea 50 perechi de la Centrala Telefonicã.

La moment sunt folosite 10 numere de telefon.

Fundaþia a asigurat lucrul echipei tehnice care deserveºte

nodul central al Reþelei InterUniversitare.

Program naþional:

Cu sprijinul financiar al Fundaþiei Soros Moldova a fost

organizatã conferinþa �Ziua Informaticii în Moldova�. La

ea au participat reprezentanþi ai tuturor instituþiilor de

învaþãmînt superior, Academiei de stiinte, Ministerului

Telecomunicatiilor ºi alte persoane interesate în dezvoltarea

infrastructurii informaþionale în Moldova. S-a discutat ºi

problema accesului în Moldova la reþeaua globalã Internet.

La conferinþã au participat reprezentanþi ai Consiliului

Europei, care au explicat principiile de lucru ºi modalitãþile

de solicitare de granturi de la acest organism internaþional.

Cheltuieli total: $125 684.00

Serghei CATRANGI
Universitatea din Comrat

Olga SVIRIDENKO
Universitatea din Comrat

Stepanida ZAHARIA
Universitatea din Comrat

Natalia BUÞAN
Universitatea de Medicinã

Elena MUNTEAN
Universitatea Cooperatist Comercialã

Aliona CASTRAVEÞ
Institutul de Arte

Rodica SFECLÃ
Institutul de Arte

Maia GROSU
Institutul de Arte

Andrei PORUMBRICA
Universitatea de Studii Umanistice

Ecaterina RÂDVAN
ULIM

Cheltuieli: $15712.00
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În 1996 activitãþile în program au vizat dezvoltarea

laboratoarelor existente, a fost organizatã o ºcoalã de varã,

cursuri pentru profesori si altele.

ªcoala de varã
ªcoala de varã la informaticã, organizatã de catre Fundaþie,

a demonstrat valabilitatea ideei de a organiza asemenea

tabere. Ele joacã un rol foarte important în dezvoltarea ºi

aprofundarea cunoºtinþelor elevilor în domeniu ºi faciliteazã

schimbul de idei ºi opinii ale copiilor dotaþi ºi ale profesorilor

de informaticã din republicã. Analizînd lucrul taberei, s-au

discutat posibilitãþile de a o face mai interesantã ºi eficientã.

O propunere în acest sens este de a uni taberele organizate

de catre fundaþie. In acest caz elevii participanti vor benefi-

cia nu numai de cursuri în domeniul respectiv, ci ºi de cursuri

suplimentare la englezã, educaþie pentru sãnãtate, dezbateri.

La închiderea taberei a fost organizat un seminar de 2 zile

cu profesorii de informaticã de la ºcolile participante la

programul ComSoros. Au fost discutate problemele legate

de procesul de învãþãmînt, cît ºi problemele tehnice care

apar in procesul exploatarii laboratoarelor.

În strînsã colaborare cu Centrul Noilor Tehnologiii

Informationale au fost organizate cursuri de studiere a

calculatorului pentru profesorii de informaticã, fizicã, chimie,

biologie. De asemenea s-au desfaºurat cursuri cu directorii

ºi directorii-adjuncþi ai liceelor participante la programul

ComSoros.

Cheltuieli: $18940.00

DEZVOLTAREA  LABORATOARELOR  EXISTENTE

Pe parcursul a trei ani de activitate a programului au fost

donate calculatoare, care evident la momentul actual nu mai

sunt performante. În primavara anului 1996 a fost anunþat

un concurs pentru proiecte tehnice de modernizare a

laboratoarelor donate. La concurs au participat 15 scoli. Deºi

solicitãrile ºcolilor au fost destul de variate, unele propuneri

de modernizare a laboratorului au coincis. Comisia de experti

ce au analizat proiectele a ajuns la concluzia de a stabili un

standard pentru laboratorul ºcolar ºi de a moderniza clasele

participante la acest concurs în corespundere cu standardul

definit.

Un laborator tip include:

- Server PC
16 Mb RAM/1 Gb HDD/FDD/1 Mb SVGA/CD-ROM+sound

Card / Modem / NIC

- Statii PC
8 Mb RAM / 540-850 Mb HDD/FDD/NIC

- Imprimantã

Datoritã tenderului anunþat pentru acest program a fost

posibilã procurarea pentru laboratoare a softului licenþiat al

companiei MicroSoft. Setul de programe care vor fi instalate

la scoli constã din:

MicroSoft Windows 95 (1 licenþã)

MicroSoft Windows for Workgroups (10 licenþe)

MicroSoft Office for Windows 95 (1 licenþã)

Graþie acestui fapt copiii vor avea posibilitatea de a studia

lucrul cu reþeaua ºi pachetele de programe moderne.

În cadrul programului au mai fost procurate ºi donate ºcolilor

manuale ºi cãrþi cu profil didactic ºi extracurricular.

Cheltuieli: $40985.00

METODE  NOI  DE  PREDARE  ÎN  ªCOLI

Ideea constã în introducere în procesul de învãþãmînt a

metodelor noi de predare a obiectului cu folosirea

echipamentului de machetare si multiplicare. În acest scop

au fost procurate 10 copiatoare ºi proiectoare. În rezultatul

discuþiilor despre modalitãþile ºi mecanismele concursului a

fost luatã decizia de a-l realiza în cadrul programului de

Modernizare a Invatamintului Preuniversitar. Echipamentul

a fost donat în bazã de concurs centrelor metodice ale

ºcolilor- pilot.

Cheltuieli: $29898.00

Pe parcursul anului au fost vizitate ºcolile-beneficiari ai

programului ComSoros pentru a stabili eficienþa folosirii

laboratoarelor ºi pentru a verifica securitatea echipamentului.

În noiembrie 1996 de la ºcoala medie din satul Mereni, Anenii

Noi au fost furate 7 calculatoare din laboratorul donat în

cadrul programului 1995. Comisia de experþi care s-a

deplasat la fata locului a depistat încalcari grave ale

contractului de donaþie. În clasa de calculatoare nu lucra

semnalizarea. Douã calculatoare se aflau acasã la director

ºi profesorul de informaticã. În urma acestui caz a avut loc

ºedinþa extraordinarã a Comisiei Educaþie a Fundaþiei Soros,

la care s-a luat decizia de a retrage echipamentele ramase

în urma furtului. A fost organizatã o ºedinþã cu directorii ºi

profesorii de informaticã a ºcolilor participante la programul
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ComSoros. Problema principalã discutatã la aceastã

întilnire a fost asigurarea securitãþii echipamentului.

PROIECTE  SUPLIMENTARE

Pe parcursul anului în program au venit un ºir de proiecte

ce nu erau prevãzute în bugetul iniþial. Am încercat sã

reactionam prompt ºi sã susþinem proiectele interesante

ºi importante pentru domeniu.

Olimpiadã
Anul acesta lotul olimpic al Moldovei a fost pentru prima datã

invitat sã participe la olimpiada Internaþionalã la Informaticã.

Programul a susþinut participarea reprezentanþilor Moldovei

la aceastã competiþie.

Cheltuieli: $1688.00

Curs de limbã englezã
Colaboratorii Centrului Noilor Tehnologii Informationale ºi ai

Ministerului Invãþãmîntului au venit cu ideea de a organiza

un curs de studiere a limbii engleze. Dat fiind faptul cã

majoritatea literaturii tehnice în domeniu este în limba englezã

ºi pentru colaboratorii Centrului este important sã fie informaþi

despre realizarile la zi în domeniu, Comisia Educatie

a hotãrît sã susþinã aceastã idee.

Cheltuieli: $575.00

Laborator pentru Liceul Real
Din anul 1995 în cadrul programului ComSoros nu se mai

doneazã laboratoare de computere, dar pînã în prezent la

fundatie vin cereri pentru  clase computerizate din partea

scolilor republicii. Cu un astfel de proiect s-a adresat ºi liceul

real, care este o instituþie creatã recent pentru cei mai talentaþi

copii în domeniul stiinþelor exacte. Comisia Educaþie a decis

sã susþinã cererea liceului real si a propus donarea în anul

1997 a unui laborator pe bazã de concurs.

Cheltuieli: $11000.00

Calculatoare pentru Sate Uitate
Ideea unui program de acest gen se discuta de mai mult

timp în fundaþie. Anul acesta a fost susþinut proiectul ºcolii

medii din satul ªtefãneºti, Floreºti. ªcoala a primit un calcu-

lator pentru lucþiile de informaticã ºi activitãþi extra-

curiculare. Proiectul a avut un impact enorm asupra vieþii

BIBLIOTECI

În anul 1996 Programul Biblioteci s-a axat pe cîteva domenii

de dezvoltare. Prioritaþile în activitate au fost determinate de

specialiºtii-bibliotecari reprezentaþi de catre consiliul de

experþi.

Programul a cuprins urmatoarele domenii :

- Achiziþile de carþi ºi publicaþii periodice

- Cursuri de reciclare ºi ateliere de lucru

- Proiectul Fundaþia Cãrþii

- Proiecte de susþinere a automatizãrii bibliotecilor

ACHIZIÞIILE  DE  CÃRÞI  ªI  PUBLICAÞII  PERIODICE

In trecut abonarea permanentã la ediþiile periodice strãine ºi

achiziþiile de cãrþi faceau parte numai din practica de activitate

a Bibliotecii Naþionale - sursa majorã de publicaþii ºi alte

materiale informative în þarã. Restricþiile administrative ºi lipsa

de finanþare adecvatã faceau imposibilã constituirea de cãtre

bibliotecile instituþiilor ºi cele raionale a bazelor de date in-

formative proprii publicate în limba englezã. La începutul

anilor 90, cînd economia Moldovei a intrat în perioada de

stagnare, subvenþiile din bugetul de stat pentru abonarea la

publicaþiile periodice strãine ºi achiziþiile de cãrþi au scazut

copiilor din sat. Comisia Educaþie a discutat perspectivele

programului pentru satele uitate ºi a acceptat un mecanism

de lucru cu ºcolile sãteºti. A fost elaborat un concurs cu

urmãtoarele conditii de participare:

- limita de vîrstã a profesorului de informaticã  - 35 ani;

- ºcoala nu are tehnicã de calcul;

- este unica ºcoalã in localitate

Solicitanþii beneficiazã de un curs de lecþii despre utilizarea

calculatoarelor moderne în procesul de învãþãmînt;

La finele cursului profesorilor li se propune sã scrie un plan

metodic de lucru.

Se organizeazã concursul planurilor metodice ºi comisia de

experþi, în componenþa careia vor intra reprezentanþi ai

Ministerului Invãþãmîntului, Centrului Noilor Tehnologii

Informaþionale ºi ai Fundatiei Soros din Moldova. Comisia

va selecta 5 cele mai bune planuri metodice, autorii carora

vor beneficia de cite un calculator, imprimantã ºi modem

pentru procesul de studii;

Cheltuieli  total: $109893.00
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ºi mai mult. Astfel, bibliotecile au fost private de surse de

informaþie importante. Acest proiect urmareºte scopul de a

completa cu titluri selectate fondurile de publicaþii strãine ºi

naþionale.

ABONÃRI  LA  PUBLICAÞII  PERIODICE  STRÃINE

Abonãri pentru biblioteci:

Biblioteca Naþionalã a Moldovei, $2,731.53

Biblioteca Academiei de ªtiinþe, $2,952.24

Biblioteca Naþionalã pentru copii �I. Creangã� $1566.93

Biblioteca Republicanã de Informaþie Tehnicã $2,000.00

Biblioteca Municipalã Evreiascã �I.Mangher� $991.51

Cheltuieli: $10242.21

ABONÃRI  LA  REVISTE  NAÞIONALE  DE  CULTURÃ

Abonamente la revistele �Contrafort�, �Basarabia� ºi �Sud-

Est� a cîte 385 exemplare fiecare au fost distribuite în

bibliotecile publice.

Cheltuieli pentru abonare ºi difuzare:      $5577.95

ACHIZIÞII  DE  CÃRÞI

Achiziþiile de cãrþi s-au efectuat la propunerile bibliotecilor in

vederea completãrii fondurilor cu literaturã enciclopedicã,

materiale didactice , manuale, alte cãrþi în limba românã . În

cadrul programului au fost achiziþionate 57 titluri de cãrti în

numar de peste 5000 exemplare. Donaþia a fost repartizatã

în 77 biblioteci publice, ºcolare ºi universitare.

Cheltuieli pentru achiziþiile de cãrþi: $12528.80

Cheltuieli total: $23350.71

CURSURI  DE  RECICLARE  ªI  ATELIERE  DE  LUCRU

ªtiinþa biblioteconomicã ºi informaþionalã era exclusã din

direcþiile prioritare ale statului socialist- unicul sponsor al

bibliotecilor instituþiilor ºi a celor municipale.Situaþia

economicã precarã de la sfirºitul perioadei sovietice i-a

lipsit pe bibliotecari de posibilitatea de a se dezvolta con-

form standardelor respective de educaþie profesionalã.

Corpul de bibliotecari era completat cu persoane care nu

s-au realizat în alte domenii, interesate de literaturã, dar

necalificate profesional. Acest compartiment al progra-

mului a avut drept scop revitalizarea corpului de

bibliotecari cu ajutorul unor specialiºti de înaltã calificare

ºi familiarizarea cu cele mai avansate realizari în domeniul

biblio-teconomiei ºi ºtiinþei informaþionale, stabilirea

relaþiilor de colaborare cu organizatiile de specialitate

strãine ºi încurajarea bibliotecarilor din Moldova de a-ºi

organiza propriile forumuri de schimb de informaþie.

În cadrul programului regional de ateliere a fost

organizat Seminarul �ASLIB: Sisteme automatizate
de biblioteci�, expert invitat- Lyn ROBINSON de la

Asociatia ASLIB. La cursurile desfãºurate in cadrul

seminarului au participat 21 de specialiºti-bibliotecari.

Au fost sprijinite proiectele iniþiate de biblioteci ºi Asociaþia

bibliotecarilor din Moldova privind organizarea seminarelor:

Managementul de bibliotecã
expert invitat - Dr Ronald F.CHAPMAN de la Biblioteca �Ham-

ilton� a Universitaþii Hawaii,USA. La seminar au participat

80 de bibliotecari .

Bibliotecarul in serviciul comunitaþii
Bibliotecile ºi memoria lumii

Deasemenea au fost susþinute participãrile bibliotecarilor din

Moldova la diverse întruniri internationale :

A 62 Conferinþã a Federaþiei Internaþionale a Bibliotecilor ºi

Bibliotecarilor, organizatã de UNESCO, Beijing, China

Participanþi: Lidia CULICOVSCHI, director al Bibliotecii

municipale �B.P.Haºdeu�, Silvia GHINCULOV, director al

bibliotecii Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Conferinþa anualã a Asociaþiei Bibliotecarilor din America,

New-York, SUA

Participant: Natalia GHERADI, director-adjunct al bibliotecii

Academiei de Studii Economice a Moldovei

�Bibliotecile ºi Asociaþiile in lumea de tranziþie : Tehnologii ºi

forme noi de cooperare �, Foros, Ucraina

Participanþi: Claudia BALABAN, director al Bibliotecii pentru

Copii �I. Creangã�, Tudor SPINEI, director al Bibliotecii

Universitãþii de Stat din Moldova );

Conferinþa Internaþionalã �Automatizarea bibliotecilor în

Europa Centralã ºi de Est�, Budapesta, Ungaria

Participanþi: 5 specialiºti

Un grup de 10 persoane a participat la manifestaþiile
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de omagiere a profesorului Octavian Ghibu, Sibiu,

România.În cadrul programului au fost organizate

cursuri de limbã englezã pentru bibliotecari .

Cheltuieli: $13187.79

FUNDAÞIA  CÃRÞII

Fundaþia Cãrþii este o organizaþie neguvernamentalã fondatã

de catre Fundaþia Soros, Biblioteca pentru copii �Ion Creanga�

ºi Asociaþia bibliotecarilor din Moldova .

Scopurile ei de bazã sunt :

- dezvoltarea unei reþele de distribuþie a cãrþilor ºi a donaþiilor

de materiale publicate;

- asistenþa bibliotecilor la completarea fondurilor cu materiale

didactice si de referinþã;

-asistenþa studenþilor la procurarea carþilor la preþuri reduse;

- publicarea materialelor didactice ºi de referinþã;

- prestarea serviciilor informative pentru biblioteci ºi public.

Începind cu anul 1996 a fost prevãzut un ajutor pentru

realizarea lucrãrilor de reparaþie a localului ºi utilarea cu

mobilier , deschiderea contului bancar ºi procurarea altor

materiale necesare pentru o organizaþie independentã.

Cheltuieli: $11854.13

CENTRUL  DE  PROMOVARE  A  CÃRÞII

Centrul de promovare a Cãrþii este unul din proiectele

iniþiate de Fundaþia Soros în anul 1996 în scopul asigurarii

accesului permanent ºi sigur al persoanelor interesate la

informaþia din prima sursã asupra activitãþii editoriale din

strãinãtate. Obiectivul de bazã al Centrului este achizi-

þionarea publicaþiilor de referinþã cu caracter socio-umanitar,

metodico-didactic ºi enciclopedic, editate de cele mai

prestigioase edituri din strãinãtate ºi comercializarea lor la

preþuri minime, la fel ca ºi cãrþile editate cu sprijinul Fundaþiei

Soros. Activitatea Centrului va mai fi orientatã la realizarea

unor proiecte legate de optimizarea proceselor de

promovare ºi difuzare a cãrþii în R.Moldova.

Cheltuieli: $20000.00

AUTOMATIZAREA  BIBLIOTECILOR

Înainte bibliotecile erau concepute ca centre care

acumuleazã cãrþi ºi ediþii periodice catalogate. O atenþie

minimã era acordatã depozitãrii electronice ºi procesului

de informatizare. Un utilaj mai sofisticat era numai la

bibliotecile mari. Computerele utilizate de unele biblioteci

erau depaºite,farã reþea ºi utilaj modern, ce ar facilita

recuperarea datelor (CD-ROM). Majoritatea bibliotecarilor

nu erau pregãtiþi pentru a folosi tehnologiile moderne în

biblioteci. Însãºi profesia de bibliotecar se limita doar la

operaþiile de catalogare. Astfel proiectele de schimb de

date între bibliotecile din þarã ºi cu partenerii din strãinatate

ºi organizarea eficientã a operaþiunilor cotidiene erau

numai un deziderat. Automatizarea bibliotecilor urma sã

suplimenteze ºi sã inlocuiascã parþial utilajul învechit al

bibliotecilor din Moldova. Selecþia beneficiarilor s-a efectuat

in bazã de competiþie, fiecare proiect fiind examinat de

cãtre consiliul de experþi independenþi în funcþie de

necesitãþile bibliotecilor.

În anul 1996 au fost acceptate proiectele de automatizare

a instituþiilor precum urmeazã:

Biblioteca Universitãþii de Stat din Moldova $ 37,878.00

Biblioteca pentru Copii �I. Creangã� $ 32,430.00

Biblioteca Academiei de Studii Economice $ 36,980

Finanþarea proiectelor  incluse în program pentru 1996 s-a

efectuat în baza unui parteneriat între Fundaþia Soros

Moldova ºi programul regional (OSI Budapesta), bugetul in-

tegral constituind $107,310.00 din care $ 52,970.00 au fost

alocate din programul regional, iar $54,340.00 din contul

Fundaþiei Soros Moldova.

Cheltuieli 1996: $ 29725.74.

În anul 1996 a fost continuatã finanþarea proiectelor de

asistenþã tehnicã a bibliotecilor �Onisifor Ghibu�, �Alecu

Cozmescu�, a Universitãþii Cooperatist-Comerciale, a

Centrului de informare ºi documentare (Biblioteca municipalã

�B.P.Haºdeu�) ºi a Asociaþiei de Bibliotecari din Moldova,

proiecte lansate în 1995;

Cheltuieli: $12989.99

Proiectul de asigurare a Bibliotecii Naþionale cu CD-ROM ºi

accesoriile necesare, aprobat în anul 1996 cu un buget de

$485.13 a fost realizat în luna ianuarie 1997.

Cheltuieli total: $ 111437.00

Alocat  1997:  $ 5483.38
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SOCIETATE  CIVILÃ

Programul Societatea Civilã are drept scop instituþionalizarea

normelor esenþiale ale societãþii civile - drepturile individuale,

libera asociere, delimitarea sferei publice de cea privatã,

legalitatea, pluralismul, libera iniþiativã, precum ºi susþinerea

creãrii mecanismelor de influenþã ºi control a societãþii asupra

puterii Statului ºi a instituþiilor sale. Proiectele realizate în

cursul acestui an au vizat atît activitatea ONG din Republica

Moldova, cît ºi stabilirea de contacte dintre aceste organizaþii

ºi diferite instituþii de peste hotare. Au fost susþinute proiecte

ale organizaþiilor neguvernamentale, care rãspund unor

necesitãþi acute ale comunitãþii, au un caracter novator, pot

reprezenta modele, contribuie la promovarea activitãþii ONG

ºi implicã cetãþenii în realizarea lor.

Obiectivele  programului:

- încurajarea ºi dezvoltarea organizaþiilor non-guvernamentale

ce exprimã iniþiativa ºi ataºamentul social

- încurajarea contactelor dintre organizatiile non

guvernamentale ºi structurile de stat, care ar putea

favoriza soluþionarea problemelor sociale

- ridicarea nivelului calificãrii specialiºtilor din sectorul non-

profit din Moldova

- promovarea toleranþei dintre indivizi ºi grupuri sociale

- favorizarea integrãrii sociale a grupurilor minoritare ºi

protejarea drepturilor lor

- susþinerea ºi promovarea protecþiei drepturilor omului

Prioritãþile  programului:

- drepturile omului

- toleranþa etnicã

- prevenirea ºi soluþionarea conflictelor

- educaþia civicã

- programe pentru grupurile minoritare

Criteriile de finanþare a proiectelor:

- conlucrare cu organizaþii înregistrate

- impact social larg al proiectului

- sprijin pentru proiecte concrete

- prioritate proiectelor co-finanþate

DREPTURILE  OMULUI

Organizaþia Salvaþi  copiii a primit un grant pentru editarea

Convenþiei Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului.

Conducãtor de proiect Dna Mariana Petersel.

Convenþia a fost semnatã ºi ratificatã de Republica

Moldova la 25 februarie 1993 ºi a devenit lege pentru

apãrarea ºi protejarea drepturilor copiilor în conformitate

cu Constituþia Republicii Moldova. Acest document este

destinat atît pentru conºtientizarea de sine a copiilor cît ºi

pentru adulþii care îi înconjoarã. Convenþia a fost distribuitã

printre educatori, lucrãtori ai organelor de justiþie,

pedagogi, medici-pediatri pe tot teritoriul Moldovei. În

continuarea proiectului organizaþia �Salvaþi copiii� planificã

desfãºurarea în ºcolile din republicã a unui ºir de mese

rotunde, concursuri, dezbateri, care sã favorizeze

implementarea cît mai grabnicã a acestei Convenþii.

Fundaþia Soros a acoperit cheltuielile de editare în tiraj

de 1000 de exemplare a Convenþiei. Proiectul a fost

realizat în parteneriat cu reprezentanþa UNICEF în RM.

Cheltuieli: $1290.00

Societatea Independentã pentru Educaþie ºi Drepturile
Omului (SIEDO) a primit un grant pentru realizarea

proiectului �Educaþie pentru democraþie ºi drepturile

omului�. (Conducãtor de proiect dl Gh. Caraseni.) Proiectul

are drept scop formarea unei reþele de educatori în

domeniul �democraþie ºi drepturile omului� ( compusã din

profesori pentru clasele IV-XI, studenþi de la facultãþile

pedagogice etc.) precum ºi stimularea funcþionãrii ºcolii

ca factor de educaþie pentru participare civicã. În programul

de lucru pentru 1997 sunt incluse urmãtoarele activitãþi: 3

seminare în diferite zone geografice din Moldova pentru

aproximativ 30 de profesori fiecare, o tabãrã de 10 zile

pentru cei mai buni participanþi la seminare, editarea unui

buletin informativ, lecþii deschise în ºcoli ºi licee, elaborarea

de materiale didactice pentru orele de culturã civicã. Pentru
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realizarea activitãþilor planificate se preconizeazã folosirea

metodelor pedagogice interactive, stimularea partene-

riatului profesor-elev-parinte, încurajarea colaborãrii între

ºcoalã ºi ONG-uri din comunitate. Pentru realizarea

proiectului Fundaþia Soros a oferit în folosinþã SIEDO un set

de echipament (computer, imprimantã, fax, modem) ºi a

acordat suport financiar pentru arenda oficiului timp de un

an de zile. Proiectul este cofinanþat de United States Infor-

mation Service prin �Small Democracy Grants�.

Cheltuieli: $ 3697.00

Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Repub-

lica Moldova a primit un grant pentru editarea lucrãrilor

�Drepturile Omului ºi Organismele Interna-þionale� (Ghid

pentru victime) ºi �10 decembrie- Ziua internaþionalã a

drepturilor omului�. (Conducãtor de proiect Dl ªtefan

Urîtu)Cãrþile editate sînt destinate unui public larg, ele conþin

informaþii despre tratatele internaþionale cu privire la

drepturile omului, ratificate de R. Moldova, mecanismele

internaþionale de protecþie a drepturilor omului, precum ºi

recomandãri practice pentru persoanele care doresc sã

se adreseze Comisiei Europene pentru Drepturile Omului.

Cãrþile au fost distribuite gratis în timpul seminarelor

petrecute de Comitetul Helsinki. Fundaþia Soros a acoperit

cheltuielile de editare în tiraj de 1000 de exemplare fiecare.

Cheltuieli: $3943.47

PODURI  PESTE  NISTRU

Programul este realizat de Fundaþia în susþinerea pãcii ºi

stabilitãþii �Încredere� din Moldova. În cadrul programului s-a

fãcut o încercare de a contribui la rezolvarea conflictului din

zona transnistreanã prin mijloacele diplomaþiei populare. Pe

parcursul anului 1996 au fost organizate o serie de mese

rotunde, întîlniri în grupuri dupã interese (studenþi, ziariºti,

oameni de artã) pentru participanþi de pe ambele maluri ale

Nistrului. Ele au contribuit la îmbunãtãþirea relaþiilor sociale ºi

culturale, la permanentizarea dialogului, cãutarea în comun

a compromisului ºi restabilirea încrederii. Programul va con-

tinua în anul 1997 prin realizarea unui ciclu de emisiuni TV ºi

radio, publicarea ºi distribuirea pe malul stîng a buletinelor

informative , activitãþi comune ale organizaþiilor de tineret de

pe ambele maluri ale Nistrului.

Cheltuieli: $ 3263.00

PROGRAM DESCHIS DE SUSÞINERE A

PROIECTELOR ORGANIZAÞIILOR

NEGUVERNAMENTALE

Programul a fost creat pentru a finanþa în bazã de

competiþie diferite iniþiative ale organizaþiilor negu-

vernamentale din Moldova: proiecte de seminare,

conferinþe ºi alte activitãþi. Susþinerea a fost acordatã numai

organizaþiilor înregistrate, care realizeazã activitãþi cu un

impact social larg.

Nu au fost acceptate cereri de susþinere pentru activitatea

generalã a organizaþiilor, ci doar pentru proiecte concrete

ce au drept scop instituþionalizarea principiilor societãþii

deschise.Granturi de echipament au fost acordate doar

în cazurile cînd solicitantul a demonstrat cã echipamentul

este indispensabil pentru realizarea proiectului. A fost

acordatã prioritate proiectelor cofinanþate.

Societatea familiilor cu mulþi copii din raionul Orhei a primit

un grant pentru realizarea proiectului �Cercuri de croitorie ºi

lemnãrie pentru copiii din familiile cu mulþi copii�. Conducãtor

de proiect D-na Larisa Stambul

În cadrul acestor cercuri participã circa 60 de copii din familii

numeroase care pot cãpãta aici o meserie de lemnar sau

de croitoreasã. Proiectul presupune ºi activitatea de

producere în cadrul cercurilor; beneficiul obþinut este folosit

pentru remunerarea muncii copiilor, necesitãþi curente ale

Societãþii familiilor cu mulþi copii, procurarea de materie primã

pentru continuarea activitãþii. Unul din rezultatatele principale

ale realizãrii acestui proiect este obþinerea unei meserii de

cãtre copiii din familiile numeroase - ajutor pentru ei în

confruntarea cu criza economicã. E de remarcat ºi caracterul

novator al proiectului, ce ar servi drept exemplu pentru

realizarea unor activitãþi similare în baza experienþei ºi cu

sprijinul Societãþii familiilor cu mulþi copii din Orhei. Proiectul

a fost realizat în colaborare cu ªcoala tehnologicã din satul

Izvoare. Grantul a fost acordat pentru procurarea de

echipament (strunguri pentru prelucrarea lemnului, maºini

de cusut ºi materie primã), dat în folosinþã pentru un an.

Cheltuieli: $3529.34

Fundaþia pentru culturã politicã a primit un grant

pentru realizarea proiectului �Arena politicii - publicaþie

de culturã ºi ºtiinþe politice�. Conducãtor de proiect Dl

Gheorghe Cojocaru

�Arena Politicii� a fost conceputã ca o publicaþie
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independentã, capabilã sã consolideze eforturile cerce-

tãtorilor politici locali ºi sã contribue la constituirea unei opinii

publice libere ºi obiective. În cele cinci numere apãrute deja

ale revistei (apreciate înalt de specialiºti ºi de publicul larg) s-

a încercat o prezentare a esenþei valorilor culturii politice ºi

democratice prin publicarea diverselor studii specializate,

traducerea ºi publicarea unor teze fundamentale din istoria

gîndirii politice, oferirea unei imagini integrate a subiecþilor

politici din Moldova. �Arena Politicii� apare lunar în tiraj de

1000 ex. Grantul acordat Fundaþiei pentru culturã politicã

include un set de echipament birotic ( computer, fax, scan-

ner, imprimantã), dat în folosinþã pentru un an de zile, ºi

acoperirea costurilor de editare a revistei.

Cheltuieli: $14000.00

Alocat: $6000.00

Societatea de etnologie din R.Moldova în colaborare cu

Muzeul Satului ºi Universitatea de Stat din Moldova au realizat

proiectul expediþiei �Valori socio-culturale fundamentale ale

comunitãþilor rurale sudice în contextul transformãrilor de la

sfîrºitul sec. XX�.Conducãtor de proiect Dna Varvara Buzilã

Proiectul realizat a constituit prima etapã a unui program

complex de cercetri interdisciplinare a fenomenelor unicale

socio-culturale din sudul Moldovei. La expediþie au participat

în bazã de voluntariat 9 coordonatori ºtiinþifici ºi 15 studenþi

care au efectuat cercetari în satele Cuza Vodã, Cîºliþa Prut,

Slobozia Mare, Vãleni, Brînza, Colibaºi, Vadu lui Isac. A fost

creatã o bazã informaþionalã în rezultatul documentãrii pe

teren a fenomenelor sociale din regiunea Giurgiuleºti. Au

fost efectuate investigaþii asupra relaþiilor de identitate ºi

alteritate, idealurile sociale, atitudinea faþã de transformãri,

promovate de diferite grupuri sociale. Fundaþia Soros a

acoperit cheltuielile pentru transport, rechizite, ustensile ºi

parþial pentru masa participanþilor.

Cheltuieli: $1625.10

Centrul de cercetãri naþionale ºi internaþionale din Moldova
�Perspectiva� în colaborare cu Universitatea din Hamburg

ºi Universitatea din Berlin, Universitatea de Stat din Moldova,

Asociaþia Politologilor din Moldova au organizat simpozionul
ºtiinþific moldo-german �Statul naþional ºi polietnismul:
Moldova în anii 90 ai secolului XX�.  Fundaþia Soros a

acoperit cheltuielile pentru editarea tezelor simpozionului.

Cheltuieli: $785.21

Organizaþia neguvernamentalã �Pro Natura� din or.

Orhei a organizat expediþia ecologicã �Saharna -96�.

Conducãtor de proiect Dl Roman Guþu

Proiectul a avut drept scop îmbunãtãþirea stãrii

ecologice a rîului Saharna. La expediþie au participat

60 de voluntari (elevi ºi studenþi).Pe parcursul

desfãºurãrii expediþiei au fost realizate: acþiuni de

curãþare a malurilor rîului Saharna pe o lungime de

30-35 km, lecþii ecologice în taberele de copii din zona

rîului , instruirea elevilor participanþi la expediþie.

Fundaþia Soros a acoperit cheltuielile pentru trans-

port ºi parþial pentru masa participanþilor.

Cheltuieli: $1103.69

Societatea ªtiinþificã de Bulgaristicã din Republica

Moldova a organizat conferinþa ºtiinþificã internaþionalã �Relaþii

moldo-bulgare în evul mediu ºi epoca modernã�. Conducãtor

de proiect dl Nicolae Russev

La lucrarile conferinþei din 21-24 octombrie 1996 au participat

circa 120 de savanþi, reprezentanþi ai organizaþiilor

neguvernamentale, studenþi. Au fost prezentate 27 de

comunicãri de cãtre savanþi din Moldova, Bulgaria, Romãnia,

Ucraina ºi Rusia. Discuþiile s-au axat pe relaþiile etno-politice

ºi culturale din teritoriile balcano-carpatice. Fundaþia Soros

a acoperit cheltuielile de transport pentru experþii strãini ºi

pentru multiplicarea materialelor conferinþei.

Cheltuieli: $1967.82

Societatea de Culturã Evreiascã din Chiºinãu în colaborare

cu Fundaþia Izraeliteanã ºi Universitatea de Stat din Moldova

au organizat �Seminarul de limbã idiº�. Conducãtor de proiect

Dl Moisei Lemster.

La seminar (21 iulie -18 august) au participat 30 de studenþi

din Moldova care au avut posiilitatea sã studieze limba idiº,

sã facã cunoºtinþã cu literatura, tradiþiile, dramaturgia ºi

muzica evreiascã. Fundaþia Soros a acoperit cheltuielile

pentru multiplicarea materialelor didactice ºi procurarea

literaturii. Literatura procuratã a format baza fondului de carte

a cabinetului de iudaicã, organizat pe lîngã Facultatea de

Litere a Universitãþii de Stat.

Cheltuieli: $600.00

Asociaþia ecologistã TABIECOM a primit un grant

pentru realizarea proiectului �Restaurarea ºi amena-
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jarea aºezãrilor paleolitice ºi medievale din pãdurea

Stînca, localitatea Cosãuþi, regiunea Soroca�.

În rezultatul implementãrii proiectului au fost realizate

acþiuni concrete de ameliorare a situaþiei ecologice din

împrejurimile monumentelor istorice de impor-tanþã

internaþionalã de la Cosãuþi. Cu ajutorul voluntarilor

din localitate a fost instalatã o placã comemorativã ºi a

fost ridicat un val de protecþie. Au avut loc un ºir de

întîlniri ºi lecþii pentru locuitorii satului despre importanþa

complexului istorico-natural ºi necesitatea protejãrii lui.

Cheltuieli: $1319.00

Dna Natalia IZDEBSCHI a primit un grant pentru

realizarea proiectului �Baza de date a organizaþiilor

neguvernamentale din Moldova �. Proiectul va fi realizat

pe parcursul anului 1997 ºi are drept scop crearea

unei baze de date a organizaþiilor neguvernamentale

din Republica Moldova, care va facilita stabilirea de

contacte ºi va permite sistematizarea mai eficientã ºi

rapidã a informaþiei privind constituirea, înregistrarea

ºi funcþionarea ONG. Suma alocatã 9388 LM acoperã

costul software ºi al echipamentului dat în folosinta

pe un an.

Cheltuieli: $2040.86

Asociaþia de creaþie �Meºterul Manole� a primit un

grant pentru realizarea proiectului �Cîntec în lemn�.

Conducãtor de proiect Dl Dumitru Costandachi

Proiectul prevede crearea unui centru instructiv ºi de creaþie

pentru pregãtirea specialiºtilor în domeniul prelucrãrii artistice

pe parcursul a 1,5 ani. În cadrul centrului urmeazã sã fie

creat un sistem flexibil de reciclare a învaþãtorilor de muncã

din ºcoala medie ºi a meºterilor populari, precum ºi de

pregãtire a specialiºtilor în domeniu din rîndurile minorilor.

Proiectul este realizat în colaborare cu Ministerul

Invãþãmîntului , Uniunea meºterilor populari ºi Direcþia pentru

Culturã a primãriei municipiului Chiºinãu. Fundaþia Soros a

acordat un grant pentru procurarea utilajului de prelucrare a

lemnului.

Cheltuieli: $14900.00

Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova

a beneficiat de un grant pentru organizarea mesei rotunde

�Problema ºcolilor din Transnistria în contextul Dreptului

Internaþional� (5 noiembrie 1996). Scopul a fost aten-

þionarea opiniei publice asupra problemelor ºcolilor din

Transnistria ºi elaborarea unor mãsuri concrete de

ameliorare a situaþiei. Au participat membri ai administraþiei

ºi ai consiliilor pãrinteºti din ºcolile transnistrene,

reprezentanþi ai Ministerului Învãþãmîntului , ai misiunilor

diplomatice ºi organizaþiilor neguvrnamentale.

Cheltuieli: $ 1110.21

Asociaþia Filozofilor din Republica Moldova a primit un

grant pentru editarea numãrului 2-3 al revistei �File de

filozofie�- publicaþie teoretico-metodicã , cultural-ºtiinþificã

ºi informativã. Revista este o încercare de a oferi

specialiºtilor ºi persoanelor interesate de filozofie o

tribunã pentru discuþii, spaþiu pentru opinii ºi idei noi

privind starea ºi perspectivele filozofiei la acest sfîrºit de

secol. Fundaþia Soros a acoperit cheltuielile tipografice.

Cheltuieli: $1007.60

A fost acordat un grant pentru editarea ziarului �Gutta�-

publicaþie obºteascã ecologistã republicanã pentru copii

ºi tineret, destinat copiilor de toate vîrstele. Publicaþia

are scopul de a lichida golul de informaþie ecologistã

existent, a informa pe larg copiii, mai ales pe cei de la

sate, despre situaþia mediului ambiant din republicã ºi

problemele ecologiste. Ziarul publicã diverse materiale

pe teme ecologice (articole, eseuri, reportaje, interviuri,

scrisori ale copiilor) ce au scopul de a educa o atitudine

conºtientã ºi activã pentru protejarea mediului ambiant.

Autori ai ziarului sunt savanþi, profesori, scriitori ºi ziariºti.

Redacþia organizeazã periodic concursuri pentru cea

mai bunã informaþie, cea mai curatã curte din ºcoalã,

înverzirea cabinetelor ºcolare. Primele trei numere au

apãrut cu susþinerea ISAR .

Cheltuieli: $1496.00

Alocat: $1530.00

Biblioteca Specialã Republicanã ºi Centrul de
înregistrãri sonore a Societãþii Orbilor au primit un

grant pentru înregistrãri magnetice ºi multiplicarea

jurnalelor Societãþii Orbilor, restaurarea ºi mãrirea

fondurilor Bibliotecii Speciale.

Cheltuieli: $ 500.00
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Fundaþia Soros a acordat un grant pentru organizarea

simpozionului internaþional �Democraþie ºi drep-
turile omului �.

Comitetul de organizare: Comitetul Helsinki pentru

Drepturile Omului, Asociaþia Pro Democraþia, Societatea

Independentã pentru Educaþie ºi Drepturile Omului,

Amnistia Internaþional, Universitatea din Bãlþi.

Prin desfãºurarea acestui simpozion s-a marcat aniversarea

de 50 ani a ONU ºi 48 ani de la adoptarea Declaraþiei

Universale a Drepturilor Omului, au fost realizate o serie de

mãsuri pentru promovarea valorilor democratice ºi a

drepturilor omului: familiarizarea participanþilor cu

Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, difuzarea de

materiale la temã, deschiderea filialelor ONG-urilor

participante la simpozion în raioanele de nord ale Republicii,

stabilirea de contacte interpersonale ºi între organizaþii

neguvernamentale. Se preconizeazã editarea ºi difuzarea

materialelor simpozionului.

Cheltuieli: $2295.00

Organizaþia Naþionalã a Scauþilor din Republica Moldova

a primit un grant pentru realizarea proiectului �Cursul de

bazã pentru monitorii scauþi din Moldova�(Conducãtor de

proiect Iosif Moldovanu). Cursul a fost realizat în colaborare

cu Asociaþia �Exploadores de Madrid� în perioada 25-30

august 1996. Instruirea s-a efectuat în douã etape:la cursul

de bazã au participat 46 persoane, la cel avansat-7.

Programele de studiu la ambele cursuri au fost elaborate

în conformitate cu principiile mondiale de formare în

domeniul scautismului. Instructori au fost 8 profesori de

la ªcoala Scout a Asociaþiei �Exploadores de Madrid�:

Vicente Palacios, Cesar Gil Lamata, Cristina Fernandez,

Fernando Gil, Jose Adolfo Martin, Juan Carlos Martiniz,

Maria Angeles Tendero, Javier Portugues. Au þinut

prelegeri ºi specialiºti din Moldova: Aurelia Pospai ºi

Valentina Ursu (Universitatea Pedagogicã de Stat �Ion

Creangã�), Iurie Emilian (preºedinte al Consiliului Naþional

al ONSM). Cursul a fost interesant ºi foarte util pentru

educatorii scauþi din Moldova, ei constituind astfel primul

grup de formatori, care se vor ocupa de pregãtirea liderilor

scauþi.

Cheltuieli: $1086.00

Fundaþia Soros a acordat un grant unui grup de iniþiativã

al studenþilor de la Universitatea din Tiraspol pentru

realizarea proiectului unei întîlniri a studenþilor de la
Universitatea de Stat din Tiraspol ºi Universitatea
Pedagogicã de Stat �Ion Creangã� din Chiºinãu.

Întrunirea a avut loc la 25 octombrie 1996 în sediul UP

�Ion Creangã� ºi a avut drept scop stabilirea unor relaþii

de colaborare ºi dialog între studenþi. Au fost discutate

diverse probleme studenþeºti, aspecte de comunicare

ºi schimb de informaþii între tinerii de la diferite instituþii

superioare de învãþãmînt, posibilitatea unor proiecte ºi

activitãþi comune.

Cheltuieli: $ 373.47

Fundaþia Soros a acordat un grant pentru realizarea

conferinþei �Foametea din 1946-1947. Tragedie
nerecunoscutã� cu ocazia comemorãrii a 50 ani de la

aceastã tragedie. La organizarea conferinþei au participat

Universitatea de Stat din Comrat, Biblioteca Naþionalã

Gãgãuzã �M.K.Atatiurk�. Conferinþa a avut loc în data de 13

martie 1996 ºi a avut scopul de a întruni persoane indiferent

de concepþiile lor politice sau religioase pentru o

rememorare a tragediei sociale ce a fãcut cele mai multe

jertfe la sudul Moldovei, cît ºi pentru o analizã a factorilor

istorici de epocã. Un rezultat al discuþiilor axate pe momente

de istorie ºi aspecte sociale se impune a fi conºtientizarea

posibilelor urmãri a crizelor în societate, o atitudine activã

faþã de evenimentele din jurul nostru, ce se pot solda cu

urmãri tragice pentru un mare numãr de oameni. Grantul

acordat a inclus cheltuielile de arendã, transport ºi

amenajare a sãlii de conferinþe.

Cheltuieli: $ 495.65

Asociaþia Tinerilor Inventatori din R.Moldova a beneficiat

de susþinere în cadrul organizãrii celei de-a doua conferinþe

cu salon internaþional pentru tineret �Inventicã-Creativitate-

Inovare� (24-26 octombrie 1996). Prima conferinþã organizatã

de Asociaþie în 1995 a fost o iniþiativã reuºitã în strategia de

promovare a tinerilor inventatori ºi a infrastructurii inventicii

în Republica Moldova. Conferinþa a oferit tinerilor din Re-

publica Moldova posibilitatea de a comunica ºi a stabili relaþii

cu organizaþii ºi persoane interesate din alte þãri.

Cheltuieli: $130.43

Cheltuieli totale: $ 56809.46
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GRANTURI  DE  ACCES  LA  INTERNET  PENTRU

ORGANIZAÞIILE  NEGUVERNAMENTALE

Programul are drept scop facilitarea comunicãrii electronice

pentru ONG-uri ºi încurajarea utilizãrii creative a Internet-

ului în raport cu scopurile organizaþiilor neguvernamentale.

Granturile de acces la E-mail / Internet sînt acordate

pentru un an de zile în bazã de competiþie organizaþiilor

neguvernamentale nonprofit din urmãtoarele domenii:

Civic, Cultural, Dezvoltare Economicã, Drepturile

Omului, Mass-media, Protecþia Mediului, Social,

Tineret.

Solicitanþii selectaþi în bazã de concurs vor primi o

cãsuþã E-mail ºi o parte din ei vor beneficia de servicii

ample de acces la Internet. Fundaþia Soros acoperã

toate cheltuielile legate de serviciile E-mail/Internet,

cu excepþia cheltuielilor de telefon pe care fiecare

aplicant le acoperã din propriul buget. Fundaþia Soros

a pus la dispoziþia beneficiarilor programului un

pachet software gratis, cursuri de utilizare E-mail/

Internet.

Este asiguratã conectarea doar pentru calculatoarele solitare.

Deciziile au fost luate la ºedinþele Juriului pentru Societate

Civilã, Drept, Economie, Medicinã, Administraþie Publicã.

Condiþii de participare:

- solicitantul trebuie sã prezinte o schiþã detaliatã de proiect

cu descrierea modului în care Internet va facilita lucrul

organizaþiei.

- solicitantul trebuie sã dispunã de un calculator cel puþin

486DX cu Windows 3.11 ºi linie telefonicã

- solicitanþii trebuie sã completeze un formular-cerere pentru

participare la program.

Au fost acordate Granturi de acces la E-mail/Internet pentru

urmãtoarele organizaþii:

- Comitetul Helsinki pentru drepturile Omului din Moldova

- Miºcarea pacifistã din Republica Moldova �Pentru o lume

  fara arme�

- Asociaþia ºtiinþificã �Inqua - Moldova�

- Centrul pentru copii ºi tineret �Gutta-Club�

- Asociaþia �Tabiecom�

- Centrul de Anterprenoriat Social ºi Investiþii �Counterpart�

- Societatea Independentã pentru educaþie ºi Drepturile

  Omului �SIEDO�

- Societatea de acupuncturã din Republica Moldova

- Fundaþia pentru Culturã Politicã din R. Moldova

- Centrul de cercetãri internaþionale ºi naþionale din

R.Moldova �PERSPECTIVA�

- Fundaþia pentru tineret �Secolul XXI�

- Societatea neurologilor din Republica Moldova

- Miºcarea ecologistã din Republica Moldova

- Fundaþia Ecologista «Mold-Eco»

- Societatea �Management ºi asigurãri în medicinã�

- Asociaþia Contabililor ºi Auditorilor profesioniºti din

R.Moldova

CENTRUL  �CONTACT�

Centrul de Asistenþã ºi Informare a Organizaþiilor

Neguvernamentale din Republica Moldova �CONTACT� a fost

constituit pentru facilitarea dezvoltãrii societãþii civile în Re-

publica Moldova prin crearea unei infrastrucutri

neguvernamentale. Obiectivele principale ale

Centrului sunt: consultarea ºi informarea ONG-urilor,

stabilirea contactelor între ONG-urile din Moldova ºi

instituþiile internaþionale, organizarea seminarelor de

instruire, acordarea asistenþei tehnice pentru proiec-

tele ºi iniþiativele organizaþiilor neguver-namentale.

Centrul promoveazã principiile societaþii deschise,

respectarea riguroasã a drepturilor omului. Pe

parcursul anului 1996 Centrul �CONTACT� ºi-a axat

activitatea pe urmãtoarele direcþii:

Informare

Centrul a creat o bibliotecã (circa 200 cãrþi ºi 150 de reviste)

ºi o bazã computerizatã de date, pusã la dispoziþia publicului

larg, care conþine informaþii de interes major pentru

organizaþiile neguvernamentale locale ºi din strãinãtate,

donatori, organizaþii finanþatoare internaþionale ºi programele

acestora, activitãþi realizate ºi planificate de ONG din

Moldova.

Consultanþã

Centrul acordã consultaþii ONG-urilor din Moldova în

domeniul constituirii ºi înregistrãrii, colectãrii fondurilor,

managementului ºi administrãrii financiare a acestora.

Centrul deþine acte legislative privind reglementarea activitãþii

ONG-urilor din Moldova, informîndu-se promt asupra tuturor

prevederilor legale referitoare la acest domeniu.

Instruire

Centrul a desfãºurat seminare, ateliere ºi mese

rotunde cu urmãtoarea tematicã:
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Managementul activitãþii ONG ºi educaþie civicã
(25-29 iunie 1996)

Integrarea ONG-urilor în viaþa publicã
(22-24 iulie 1996)

Realizarea activitãþilor ONG �De la idee la rezultat�
(23-25 septembrie 1996)

Modalitãþi de colectare a fondurilor
(7 - 9 octombrie 1996)

Aspecte legislative ale activitãþii ONG
(17 - 18 octombrie 1996)

Comunicare ºi relaþii publice
(5 - 6 decembrie 1996)

Contabilitate pentru ONG-uri
ONG-urile de tineret ºi campania electoralã

Seminarele au fost moderate de experþi din Marea

Britanie, Franþa, SUA, Ungaria ºi Bulgaria.La fiecare

seminar au fost invitaþi circa 30 de reprezentanþi ai

organizaþiilor neguvernamentale.

Centrul a asistat tehnic ºi organizatoric cursul de formare a

liderilor ONG (9-15 decembrie 1996) ºi a organizat întîlnirea

organizaþiilor neguvernamentale din domeniul civic ºi

drepturile omului cu reprezentanþii Consiliului Europei.

Asistenþã  tehnicã

Centrul dispune de echipament: 4 computere, copiator, fax.

Echipamentul este pus la dispoziþia organizaþiilor

neguvernamentale din republicã ce prezintã o cerere

pentru acordarea asistenþei tehnice. Pe parcursul

anului 1996 au fost satisfãcute 298 de cereri, 60 de

organizaþii beneficiind de asistenþã tehnicã.

Centrul a acordat consultanþã privind utilizarea

computerului ºi a altor mijloace tehnice necesare

activitãþii organizaþiilor.

Publicaþii

Centrul editeazã buletinul informativ �CONTACT� cu un tiraj

de 300 ex., adresat unui cerc larg de beneficiari din instituþiile

neguvernamentale ºi de stat. Buletinul cuprinde informaþii

privind activitãþile centrului, organizaþii finanþatoare ºi

programele acestora, calendarul activitãþilor ONG locale ºi

internaþionale. Este în curs de apariþie Catalogul organizaþiilor

neguvernamentale din Republica Moldova.

Centrul este cofinanþat de Comunitatea Europeanã

prin Programul Tacis pentru Democraþie ( 96372 ECU)

Cheltuieli Fundaþia Soros-Moldova 1996: $47129.00

REÞEAUA  FORUMURILOR  DELIBERATIVE

Scopul proiectului propus de Asociaþia Pro democraþia este

de a stimula ºi a susþine iniþiativa cetãþenilor în a dezbate

problemele ivite la nivelul comunitãþii în care trãiesc ºi de a

încerca în acest mod sã influenþeze deciziile luate la nivele

superioare. În cadrul acestui proiect cetãþenii sunt chemaþi

sã se întîlneascã pentru a discuta problemele ce îi vizeazã

în mod direct ºi în a cãror rezolvare se pot implica.

Proiectul este realizat în patru etape care conþin

elaborarea unei broºuri în baza informaþiilor acu-

mulate în urma dezbaterilor, desfãºurarea forumurilor

locale în patru localitaþi ºi a forumului naþional la

Chiºinãu.

Cheltuieli: $2841.00

BURSE  ÎN  DOMENIUL  PROMOVÃRII  DREPTURILOR

OMULUI

Bursele sunt oferite în cadrul programului �Human Rights

Advocacy Program� al colegiului Utica al Universitãþii

Syracuse, SUA. Programul a fost lansat în 1992 de avocaþii

Theodore Zang, Esq. ºi Theodore S.Orlin, Esq. Scopul sãu

este consultanþa ºi instruirea pentru organizaþiile

neguvernamentale, lucrul cu avocaþi specializaþi în

domeniul �drepturile omului� din societãþile în tranziþie.

Programul colaboreazã cu Comitetele Helsinki pentru

Drepturile Omului ºi organizaþii neguvernamentale

pentru drepturile omului în proiecte de monitorizare,

apãrare a drepturilor omului ºi educare.

Bursele pentru un simestru oferite de Colegiul Utica

sunt destinate tinerilor avocaþi din Europa Centralã ºi

de Est, ce au experienþã de lucru cu ONG în drepturile

Omului. Taxa de ºcolarizare 7103 USD este acoperitã

de Universitate.

Prima bursã pentru simestrul de primãvarã 1997 a cîºtigat-

o prin concurs Sergiu Ostaf , membru al Comitetului

Helsinki din Moldova.

Cheltuieli: $ 5283.00

DEPLASÃRI  LA  SEMINARE,  CONFERINÞE

Un grup de reprezentanþi ai ONG din Moldova - Petru
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Cocîrþã (Asociaþia Pro Natura), Ludmila Þurcanu

(Fundaþia Forum), Ilie Rotaru (Asociaþia Acþionarilor),

Vasile Rotaru (Asociaþia SIEDO), Mariana Petersel

(Salvaþi Copiii), Nicolae Esinencu (Uniunea Scrii-

torilor), Igor Boþan (IFES) - au participat la Forumul
organizatiilor neguvernamentale din România ,

organizat de CENTRAS (Centrul de asistenþã pentru

organizaþii neguvernamentale) ºi GFF (Gestionãri fãrã

frontiere), care s-a desfãºurat la Bucureºti în perioada

26-30 iunie 1996. La Forum au participat organizaþii

neguvernamentale din domeniile: Civic, Cultural,

Dezvoltare Economicã, Drepturile Omului, Mass me-

dia, Protecþia mediului ambiant, Social, Tineret. În

cadrul lucrãrilor Forumului au fost elaborate Cãrþi Albe

pentru fiecare domeniu abordat, au fost organizate

mese rotunde ºi discuþii în vederea creãrii unei reþele

informative a ONG.

Cheltuieli: $ 894.78

În perioada 26 martie- 3 aprilie 1996, 36 copii ºi 4 profesori

de la ºcoala nr. 20 din Tiraspol au fost invitaþi la Bucureºti
de cãtre Fundaþia Soros pentru o Societate Deschisã

Bucureºti. Copiii au fost gãzduiþi de familii din Bucureºti, pe

bazã de voluntariat.Partea românã a asigurat pentru oaspeþi

masa, bani de buzunar, un program de divertisment.

Cheltuieli: $ 1232.00

Un grup de 24 studenþi ºi 2 conducãtori de studiu de la

Universitatea Pedagogicã din Chisinãu, specialitatea �Limba

ºi literatura bulgarã� au fãcut practica pedagogicã la limba
bulgarã la Centrul didactic de recalificare din Gabrovo.

Cheltuieli: $1300.00

În perioada 22-30 iulie 1996 a avut loc o vizitã de
studiu în România a unui grup de 31 copii ºi

4profesori de la ºcoala nr. 19 din Bender.Grupul a fost

invitat de o fundaþie culturalã din România; cheltuielile

de cazare ºi masã le-a acoperit partea românã.

Cheltuieli: $ 1187.00

5 studenþi la specialitatea �Teflopedagogie�a Univer-

sitãþii Pedagodice de Stat �Gherþen� ( Rusia), invalizi

de vedere, membri ai Societãþii Orbilor, au fost finanþaþi

pentru a pleca în Rusia în vederea susþinerii sesiunii

de examinare ºi a obþinerii diplomelor de specialiºti

în teflopedagogie. Specialitatea cãpãtatã de ei este

extrem de necesarã pentru invalizii de vedere.

Cheltuieli: $1630.43

Natalia Sucevean, studentã în anul III la USM ºi membrã a

Asociaþiei �European Youth Exchange- Moldova�, a participat

în perioada 30 martie-6 aprilie 1996 la seminarul �Formarea

interculturalã pentru animatorii europeni�. Asociaþia�European

Youth Exchange- Moldova�(EYE) este o filialã a reþelei

EYE Network. Scopul activitãþilor Asociaþiei este

iniþierea, promovarea ºi susþinerea structurilor,

activitãþilor ºi evenimentelor în domeniul schimbului

european de tineret. Natalia Sucevean este respon-

sabilã pentru relaþiile externe ale Asociaþiei ºi

participarea la seminar i-a oferit posibilitatea de a crea

relaþii cu organizaþii de tineret din alte þãri- Portugalia,

Belgia, Austria, Germania º.a.

Cheltuieli: $1089.00

Blajco Vladimir, colaborator ºtiinþific superior la Institutul

de Filosofie, Sociologie ºi Drept al Aª din Moldova a participat

la conferinþa �Politica socialã regionalã-aspectul tineret�, ce

a avut loc la Nijnii Novgorod între 17-20 aprilie 1996.

Conferinþa a avut drept scop generalizarea studiilor

contemporane în domeniul sociologiei, politologiei,

criminologiei privind politica socialã regionalã în aspectele

sale de tineret (modele ale politicii sociale regionale, spiritul

întreprinzãtor al tinerilor ºi angajarea în cîmpul muncii, fa-

milia ºi adaptarea psihologicã a tinerilor familiºti, problemele

criminologiei , armata, orientarea politicã a tinerilor). Dl Blajco

a prezentat un raport cu tema �Tineretul ºi antre-

prenoriatul:problemele ºomajului ºi ale plasãrii în

cîmpul muncii�.

Cheltuieli: $150.00

Racu Aurelia, Scoreatina Ludmila, Roºca Petru
(Asociaþia Humanitas) au participat în perioada 24-

28 iulie 1996 la Congresul VI al Asociaþiei Mondiale

pentru sãnãtatea mentalã a copiilor (Tampere

,Finlanda). În cadrul ºedinþelor în plen au fost luate în

dezbatere problemele actuale privind intervenþia

precoce, au fost demonstrate programe audiovizuale
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ADMINISTRARE  PUBLICÃ

Pe parcursul anului 1996 coordonatorii Fundaþiei au întreprins

cercetãri minuþioase în scopul estimãrii problemelor cu care

se confruntã organele de administrare publicã localã. Au fost

organizate întîlniri cu reprezentanþii organizaþiilor

neguvernamentale (�Viitorul�, �Centrul de Inovaþii

Sociale�, �Asociaþia Primarilor din Republica Moldova�

ºi �Federaþia Autoritãþilor Locale ºi Regionale�) ºi cu

reprezentanþii organizaþiilor internaþionale (PNUD,

TACIS) ce activeazã în acest domeniu.

Rezultatele acestor discuþii au fost foarte utile pentru crearea

strategiei în cadrul programului de administraþie publicã.

Pentru elaborarea, implementarea ºi monitorizarea

desfãºurãrii acestui program a fost creatã comisia de experþi

în administraþie publicã a Fundaþiei Soros-Moldova, care ºi-

a început activitatea deja în noiembrie 1996 graþie sprijinului

Institutului pentru Guvernare Localã ºi Servicii Publice

(ILGPS) din Budapesta, Ungaria.

Programul în administrare publicã pentru anul 1997

a fost elaborat de cãtre experþi spre finele anului 1996.

Acest program constã din urmãtoarele cinci direcþii:

- Dezvoltarea sistemului modern de administrare publicã

  localã in Moldova.

- Sporirea influenþei administraþiei publice locale în

  dezvoltarea potenþialului socio-economic local.

- Înlesnirea dialogului dintre administraþia publicã localã ºi

  cetãþeni ºi încadrarea lor la participarea în procesele de

  administrare a intereselor locale.

- Acordarea de asistenþã organizaþiilor neguvernamentale,

  asociaþiilor publice ºi grupurilor de iniþiativã ce activeazã în

  domeniul administraþiei publice.

- Instruire pentru obþinerea cunoºtinþelor necesare ºi a

experienþei înaintate în administraþia publicã localã.

urmate de discuþii în ateliere. Reprezentanþii Moldovei,

membri ai Asociaþiei pentru copii handicapaþi

HUMANITAS, au prezentat comunicãri despre rea-

lizãrile ºtiinþifice în domeniul ocrotirii mamei ºi

copilului în Moldova.

Cheltuieli: $2190.00

Sergiu Nisteriuc, campion al Republicii Moldova la

ºah, membru al Selecþionatei Naþionale, a participat

la Campionatul Mondial de ºah juniori, care a avut loc

în perioada 17 octombrie-5 noiembrie 1996 la

Menorca, Spania.

Cheltuieli: $700.00

Dan Belicov a beneficiat de sprijin financiar pentru

deplasarea la o stagiere în domeniul dreptului

internaþional ºi a ºtiinþelor politice la Institut d�Etudes

Politiques, Bordeaux.

Cheltuieli: $450.00

Mihai Vasilache ºi Radu Dusceac au participat la

Conferinta interrnationalã �Students-from Revolution

to Stagnation?�, Innsbruc, Austria ,24-27 octombrie

1996. La conferinþã au participat peste 400 studenþi

din diferite þãri ale Europei, interesaþi în probleme

actuale cum ar fi rolul lor în societate, procesul de

învãþãmînt ºi angajarea în cîmpul muncii, cãile de

rezolvare a problemelor, miºcãri studenþeºti. Par-

ticiparea la conferinþã a avut pentru reprezentanþii

Moldovei un caracter de lucru, Radu Duºceac ºi Mihai

Vasilache fãcînd parte din comitetul de conducere al

unei asociaþii studenþeºti din Moldova afiliatã la o

societate similarã europeanã cu sediul la Bruxelles;

ei au avut ocazia sã înveþe tehnici de conducere ºi

organizare a unor întîlniri studenþeºti similare, ºi-au

îmbogãþit experienþa în domeniu.

Cheltuieli: $655.00

Cheltuieli în program: $11478.21

Cheltuieli  totale:  $135748.48
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REFORMA  ECONOMICÃ

Direcþiile de bazã ale programului Reforma Economicã au

fost urmãtoarele:

- seminare pe teme economice ºi tehnice pentru

întreprinzãtori

- cursuri intensive pentru consultanþi de afaceri ºi manageri

- ºcoala de varã în management pentru studenþi

- cursuri intensive pentru studenþi ºi profesori universitari

- organizarea conferinþelor ºtiinþifice în domeniul reformei

economice

- implementarea programului �Economia Aplicatã� în ºcolile

din Moldova

Centrul moldo-american pentru iniþiativa privatã (CIP)
CIP a fost creat cu sprijinul Fundaþiei Eurasia ºi al Agenþiei

Internaþionale de Dezvoltare a SUA ºi susþinut de Academia

de Studii Economice din Moldova. Scopul principal al acestui

Centru este asigurarea asistenþei privind managementul

afacerilor ºi oferirea serviciilor de consultanþã

întreprinzãtorilor particulari. Fundaþia Soros a finanþat

organizarea seminarelor cu durata de o sãptãmînã in

ºase oraºe din Moldova.

S-au discutat urmãtoarele subiecte:

- iniþierea unei afaceri

- managementul întreprinderii

- planificarea financiarã

- marketing

- cum se obþine un credit

- sistemul de impozite

Cheltuieli: $4622.00

Agenþia pentru restructurarea întreprinderilor ºi
asistenþã (ARIA)

În cadrul programului în 1996 au fost desfãºurate

urmãtoarele activitãþi:

Cofinanþarea primului seminar POLIS Est-Vest cu tema

�Ameliorarea transportului ºi a mediului în oraºe ºi regiuni:

mijloace ºi strategii inovatoare�.

POLIS este o reþea a oraºelor ºi regiunilor europene care

colaboreazã din 1988 întru soluþionarea problemelor comune

de transport ºi mediu prin implementarea mijloacelor ºi

strategiilor inovatoare.

Seminarul a fost organizat de Primãria oraºului Chiºinãu între

1-2 noiembrie 1996.

Cheltuieli: $4800.00

PARTICIPAREA LA SEMINARE, CONFERINÞE

Training Program in Local Management, $2644

National Centre for Public Services

(2 - 12 aprilie 1996) Paris, Franþa

Vasile BUBUIOC

Nadejda DEMIAN

Ion DRAGOMIR

Mihai FURTUNÃ

Anatol MOLDOVANU

Constantin RACU

Andrei SCUTELNIC

Meeting of Trainers for Elected Officials Leadership
from Central & Eastern Europe, $572

(10 - 13 noiembrie 1996) Predeal, Romania

Victoria DERGACIOV

Aurel SIMBOTEANU

Prevention des Desordres et Pathologie des Batiments
$508

(25 - 29 noiembrie 1996) Paris, Franþa

Ion CIUPAC

Local Self-Government in the Period of Transformation
$1056

(25- 26 noiembrie 1996) Varºovia, Polonia

Valentin CANTEMIR

Victoria DERGACIOV

Cheltuieli totale: $ 9582.00
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ARIA este o organizaþie neguvernamentalã, creatã în 1995

pentru implementarea programului de restructurare a

întreprinderilor. Cu sprijinul Fundaþiei Soros a fost organizat

un seminar de douã sãptãmîni pentru funcþionarii de vîrf de

la 15 întreprinderi incluse în programul de restructurare. În

mod deosebit s-au examinat studiile de caz determinate de

situaþia economicã concretã. Programul de instruire a vizat:

- managementul strategic

- analiza financiarã

- marketing

- managementul resurselor umane

Cheltuieli: $4021.00

Institutul de perfecþionare ºi recalificare a cadrelor din
complexul agroindustrial (IPRCCA)
IPRCCA a iniþiat un program postuniversitar de 10 luni pentru

managerii din businessul agrar. La finele studiilor zece

studenþi au realizat o stagiere de douã sãptãmîni în Repub-

lica Cehã. Studenþii au vizitat mai multe gospodãrii de fermieri

ºi centre de consultanþã ºi instruire cu scopul de a face

cunoºtinþã cu reformele ºi realizãrile în domeniul agriculturii

obþinute în Cehia.

Cheltuieli: $7903.00

Conferinþa internaþionalã �Reformele economice în þãrile
în tranziþie�, 13-14 iunie 1996 ,Chiºinãu

Organizatori: Fundaþia Soros Moldova, Uniunea Europeanã,

Institutul Internaþional de Management, Centrul de Studiere

a Problemelor Pieþei, Agenþia pentru Restructurarea

Întreprinderilor ºi Universitatea Pierre Mendes-France.

Scopul conferinþei a fost evaluarea realizãrilor,

particularitãþilor ºi perspectivelor de tranziþie la o

economie de piaþã în þãrile din Europa Centralã ºi de

Est ºi fosta Uniune Sovieticã. La conferinþã au participat

specialiºti din Moldova, România, Rusia, Ukraina,

Ungaria, Slovenia, Franþa, Germania, Italia ºi SUA. Au

fost publicate comunicãrile ºi tezele conferinþei.

Conferinþa a avut urmãtoarele compartimente:

- Reformele economice în þãrile de tranziþie: tendinþe

macroeconomice ºi particularitãþi

- Rezultatele practice ale privatizãrii

- Întreprinderile privatizate în perioada de tranziþie

- Reforme în agriculturã

Cheltuieli: $14591.00

ªcoala de varã în management
Este a doua ºcoalã de varã în management organizatã

de Fundaþia Soros pentru studenþi. Lucrãrile ºcolii s-

au desfãºurat în raionul Cãlãraºi în perioada dintre

15 iulie ºi 10 august 1996. Activitatea ºcolii s-a

desfãºurat în douã compartimente, fiecare cu durata

de douã sãptãmîni. Fiecare compartiment, la rîndul

sãu, a fost compus din douã cursuri: (1) - Manage-

ment , Finanþe ºi Bãnci ºi (2) - Marketing ºi Contabilitate.

Cursurile au fost þinute de: William Corney, Jagdish Mehta,

Robert Moore, profesori invitaþi de la University of Nevada

Las Vegas ºi Ed Feldman, consultant la Centrul ONU/

Chiºinãu pentru întreprinderi mici ºi mijlocii. La finele fiecãrui

compartiment studenþii au susþinut examenele la cursurile

ascultate. La aceastã ºcoalã au participat douãzeci ºi ºase

de studenþi de la patru instituþii de învãþãmînt.

Cheltuieli: $21147.00

Institutul internaþional de management din Moldova
(IIMM)
Aceastã instituþie a fost creatã în luna februarie 1995 ºi oferã

un program special în Business Administrion la nivel

universitar. Fundaþia a acoperit cheltuielile de transport ºi

cazarea pentru ºase profesori invitaþi din Rusia, Germania,

ºi SUA. Ei au þinut ºase cursuri cu durata de douã sãptãmîni.

Cheltuieli: $7105.00

Universitatea tehnicã din Moldova
Profesorii D.Liewy ºi A.Swabe de la London Management

Centre au þinut timp de douã sãptãmîni cursuri speciale în

management ºi marketing pentru studenþii ºi profesorii de la

catedra de management în energeticã, creatã recent în cadrul

facultãþii de energeticã.

Cheltuieli: $3417.00

Junior Achievement - Moldova (JAM)
Acest program a fost finanþat de East-West Management

Institute din New York. Scopul principal al organizaþiei

JAM este promovarea programului de instruire

economicã pentru nivelul de liceu Economie Aplicatã.

În anul 1996 au fost organizate trei seminare pentru

profesorii din ºcolile cu predare în limba românã,

numãrul total de profesori antrenaþi în acest proces

de pregãtire fiind de 91 persoane. Cele 2500 de seturi
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DREPT

Programul de Drept al Fundaþiei Soros Moldova a fost iniþiat

în anul 1994 cu scopul de a facilita reforma sistemului de

drept al Republicii Moldova prin intermediul:

- susþinerii transformãrilor din instituþiile de învãþãmînt su-

perior ºi mediu de specialitate în domeniul dreptului;

- sprijinirii perfecþionãrii profesionale a  personalului didactic

al instituþiilor sus-menþionate, cît ºi a specialiºtilor-practicieni;

- perfecþionarea tinerilor specialiºti în domeniul dreptului.

Aceste direcþii de activitate au continuat a fi prioritare ºi în

cadrul programului de drept pentru anul 1996.

SEMINAR

Cadrul juridic al activitãþii organizaþiilor neguver-
namentale, al filantropiei ºi sponsorizãrii
Chiºinãu, 17-18 octombrie 1996

Organizatori:

Fundaþia Soros Moldova

Fundaþia Internaþionalã pentru Sisteme Electorale (IFES -

Moldova)

Centrul de informare ºi asistenþã pentru organizaþiile

neguvernamentale din Moldova CONTACT

Numãrul de participanþi : 46

Experþi strãini:

Jamila Amodeo

Program Officer for NIS countries, International

Centre for Not-for-Profit Law (ICNL), Washington, USA

Douglas RUTZEN

Director of Legal Affairs, International Centre for Not- f o r -

de manuale, procurate de la Bucureºti cu sprijinul

financiar al fundaþiei Eurasia s-au distrubuit instituþiilor

care ºi-au exprimat interesul pentru program ºi care

au reuºit sã rezerveze cursului respectiv numãrul

necesar de ore academice. Lista ºcolilor active in-

clude în prezent 28 de instituþii cu circa 57 de clase de

elevi. O altã componentã în implementarea progra-

mului în 1996 a fost participarea unui grup de elevi de

la ºcoala medie Nr.3 din Cimiºlia la Concursul Anual

European pentru desemnarea celei mai bune

companii-elev, desfãºurat la Ierusalim, Izrael între 4-7

august.

Cheltuieli: $21322.00

Centrul internaþional de management, Ungaria
Centrul Internaþional de Management de la Budapesta este

o ºcoalã de business care oferã un program de Master in

Business Administration. În anul 1996 Georgeta Solomoþchi

a obþinut o bursã la aceastã instituþie. Fundaþia a acoperit

drumul ºi cheltuielile administrative.

Cheltuieli: $595.00

PARTICIPAREA  LA  ATELIERE  ªI  ªCOLI

INTERNAÞIONALE

The Babson International Colloquium for Entrepreneur-
ship Educators, $4883

3-8 iunie 1996, Portoroz, Slovenia

Mihai DUMITRASCO

Igor PÃDURE

Cooperation FAO with National Libraries and Informa-
tion Systems, $440

25-29 noiembrie 1996, Nitra, Slovacia

Elena FERENET

Supporting Small and Medium Enterprise Development:
Entrepreneurship, Business Planning, Credit Financing,
and Business Support Organizations, $989

18 noiembrie - 6 decembrie 1996, Washington, SUA

Pavel LOMAEV

Human Resource Management: Strategy and Prac-
tice, $969, 26-28 aprilie 1996, Almatî, Kazakstan

Sergiu RUSSU
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Profit Law (ICNL), Washington, USA

Dana STANCIU

Coordonator, CENTRAS, România

Oxana SOLOD

Project Coordinator, Eurasia Foundation, Regional Office

for Ucraine, Kiev,

Experþi  locali:

Lorina BÃLTEANU,

Preºedinte, Fundaþia Soros Moldova

Victor URSU,

Director Executiv, Fundaþia Soros Moldova

Dorin TUDORAN

Preºedinte, Fundaþia Internaþionalã pentru Sisteme Electorale

IFES-Moldova

Ilia TROMBIÞCHI

Deputat al Parlamentului Republicii Moldova

Mihai CARAMAN

ªeful Departamenului Politici Fiscale, Ministerul Finanþelor

al Republicii Moldova

Victor SURUCEANU

Specialist al Direcþiei Juridice, Departamentul Controlului

Vamal al Republicii Moldova

Scopul de bazã al seminarului a fost discutarea ºi analizarea

proiectului Legii cu privire la fundaþii, cît ºi a legilor existente,

ce reglementeazã activitatea sectorului neguvernamental:

Legea cu privire la asociaþiile publice ºi Legea cu privire la

filantropie ºi sponsorizare. În ziua a doua a seminarului

participanþii au analizat în ateliere separate fiecare din legile

sus-menþionate, elaborînd propuneri de perfecþionare a

reglementãrii juridice a activitãþii sectorului al treilea. Proiectul

Legii cu privire la fundaþii, cu îmbunãtãþirile aduse de

participanþii la seminar, a fost propus spre atenþia

Parlamentului Republicii Moldova.

Cheltuieli: $4543.23

ALTE  PROGRAME

ªCOALA  DE  VARÃ  ÎN  DOMENIUL  DREPTULUI

15 iunie - 10 august 1996

Locul desfãºurãrii:

Sanatoriul �Codru�, Calaraºi, Moldova

Numãrul participanþilor: 16

În anul 1996 în cadrul programului de Drept al Fundaþiei Soros

Moldova pentru prima datã a fost organizatã ªcoala de varã

pentru studenþii facultãþilor de drept din republicã. Pentru

participarea la lucrãrile ei au fost selectaþi 16 studenþi de la

facultãþile de drept ale Universitãþii de Stat din Moldova,

Universitãþii Libere Internaþionale din Moldova, Universitãþii

de Studii Umanistice din Moldova ºi Academiei Naþionale de

Poliþie �ªtefan cel Mare� din Moldova.

Programul ªcolii a inclus patru discipline:

- Drept Constituþional Comparat

Profesor: Sona N.Pancholy, Esq., Boston University School

of Law

- Drept Internaþional Contractual

Profesor - Gabriele Crespi Reghizzi, Pavia University, Italia

- Protecþia Internaþionalã a Drepturilor Omului

Professor - Theodore S. Orlin, Utica College of Syracuse

University, NY, USA

- Dreptul Comercial Internaþional

Professor - Douglas Hastings, Santa Barbara College of Law,

USA

Procesul de studii a fost asigurat cu materiale didactice

pentru fiecare disciplinã. La fnele programului participanþii

ºcolii au susþinut examene la disciplinele studiate. În baza

reuºitei în studii participanþii ºcolii au primit un Certificat de

absolvire a ªcolii de varã în domeniul dreptului. Programul

de lucru al ºcolii a fost întregit cu diverse manifestaþii rec-

reative (vizite la mãnãstirile din Rãciula, Hîrjauca, Frumoasa

ºi Þipova,etc.).

Cheltuieli: $19044.25

PROGRAMUL NAÞIONAL - DONAÞIE DE CARTE DE

DREPT BIBLIOTECILOR UNIVERSITARE DIN

În cadrul acestui program, Fundaþia Soros Moldova a donat

bibliotecilor universitare manuale de drept, achiziþionate de

la Camera de Comerþ Internaþional din Paris, Fundaþia pentru

ºtiinþã ºi culturã �Moldova� din Iaºi (România), Librãria NOI

din Bucureºti (România) ºi a distribuit donaþiile de carte de

drept primite de la Open Society Institute, New York, USA.

Cheltuieli: $4702.72

BURSE DE STUDIERE A LIMBII ENGLEZE PENTRU

STUDENÞII  FACULTÃÞILOR  DE DREPT

Proiectul de susþinere financiarã pentru studierea de cãtre
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studenþii facultãþilor de drept din R. Moldova a limbii

engleze este un alt debut în cadrul programului de

Drept. Proiectul a fost iniþiat la 1 iulie 1996, pentru

perioada 02.09.1996 - 20.06.1997. Criteriile de

eligibilitate pentru doritorii de a participa la consurs

au fost urmãtoarele: statutul de student, învãþarea în

ºcoala medie ºi cea superioarã a altei limbi decît cea

englezã, nota medie generalã nu mai micã de 8.5. În

rezultatul concursului au fost selectaþi 15 studenþi de

drept, cãrora le-a fost acoperit costul cursurilor de

limbã englezã, oferite de ªcoala de limbi moderne a

Casei �Lumea Deschisã�.

Cheltuieli: $3660.71

PROIECTUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL DRE-

PTURILOR OMULUI

În iarna anului 1996-1997, cu participarea Prof. Theodore

S.Orlin (Utica College of Syracuse University, NY, USA), a

fost organizat la Chiºinãu un program de studiere a drepturilor

omului, ce a inclus:

- lecþii publice cu tema �Protecþia internaþionalã a drepturilor

omului�, oferite studenþilor facultãþilor de drept ale Universitãþii

de Stat din Moldova, Universitãþii de Studii Umanistice ºi

Universitãþii de Stat �T.ªevcenco� din Tiraspol, cît ºi

ascultãtorilor Centrului de perfecþionare a cadrelor din

sistemul Procuraturii Generale ºi al Ministerului Justiþiei din

R. Moldova.

- vizite de lucru ºi întîlniri cu reprezentanþii organizaþiilor

neguvernamentale din domeniul drepturilor omului din or. Bãlþi

- întîlniri cu conducerea Universitãþii de Studii Umanistice

din Moldova ºi a Universitãþii de Stat �A.Russo� din or. Bãlþi

- o masã rotundã cu tema �Activitatea organizaþiilor

neguvernamentale pentru protecþia internaþionalã a drepturilor

omului�, întrunind reprezentanþii ONG locale din domeniul

drepturilor omului (SIEDO, Amnistia Internaþionalã -Moldova,

Pro Democraþia, Comitetul Helshinki pentru protecþia

drepturilor omului în Republica Moldova).

Cheltuieli în 1996: $2243.13

programe  regionale

PROGRAMUL DE PERFECÞIONARE PROFE-

SIONALÃ PENTRU DOCTORANZII ªI TINERII

PROFESORI AI FACULTÃÞILOR DE DREPT DIN

R.MOLDOVA

Organizator: Institutul pentru Politici Constituþinale ºi

Legislative (COLPI), Budapesta, Ungaria

În cadrul acestui program în anul 1996 au avut posibilitatea

de a face stagii ºi a stabili legãturi de colaborare cu

reprezentanþii altor universitãþi din CSI ºi de peste hotare

urmãtorii lectori ºi profesori universitari:

Programul de perfecþionare profesionalã în domeniul
dreptului comercial ºi constituþional
Budapesta, 24 iunie - 6 august 1996

Victor ERMURACHE Universitatea de Stat din Moldova

Nicolai ROªCA Universitatea de Stat din Moldova

Sergiu BAIEª Universitatea de Stat din Moldova

Nina AVRAM ULIM

Lidia DAUCªTE Universitatea de Studii Umanistice

Valeriu ZUBCO Universitatea de Studii Umanistice

Programul de perfecþionare profesionalã în domeniul
dreptului penal ºi administrativ
Budapesta, 18-29 noiembrie 1996

Sergiu BRÎNZÃ Universitatea de Stat din Moldova

Doina GANEA Universitatea de Stat din Moldova

Sergiu PAPUHA Universitatea de Studii Umanistice

Marina USTUROI ULIM

DONAÞIE DE CARTE DE DREPT BIBLIOTECILOR

UNIVERSITARE DIN R.MOLDOVA

Programul regional de donaþie de carte al Institutului de Politici

Constituþionale ºi Administrative (COLPI) din Budapesta,

Ungaria, a fost iniþiat în anul 1996 pentru facultãþile de drept

a trei instituþii superioare de învãþãmînt din Moldova:

Universitatea de Stat, Universitatea Liberã Internaþionalã ºi

Academia Naþionalã de Poliþie �ªtefan cel Mare�. Pe parcursul

anului instituþiile sus-menþionate au beneficiat de douã tranºe

de donaþie de carte: 860 manuale de drept din Rusia (la un

preþ total de 7892000 ruble ruseºti) ºi 1950 manuale de drept

din România (la un preþ total de 7825 USD).

Cheltuieli totale: $38542.03
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MEDICINÃ

programe naþionale

ALCOOLISMUL ªI NARCOMANIA

Centrul Educaþional �Alcoolismul ºi Narcomania� (CEAN) ºi-

a început activitatea în ianuarie 1996. Scopurile principale

ale activitãþii centrului sunt sensibilizarea opiniei publice la

problemele adicþiei chimice patologice (consum de alcool ºi

droguri), schimbarea atitudinii faþã de problema menþionatã,

perfecþionarea calificãrii profesioniºtilor din domeniu (medici,

asistente medicale, etc.), schimbarea concepþiei de tratament

ºi asistenþã acordate pacienþilor.

Primul pas al CEAN-ului a fost crearea unei echipe din 10

lectori specializaþi în problemele alcoolismului ºi narcomaniei

ºi asistenþei pacienþilor ce suferã de aceastã patologie.

Lectorii au fost pregãtiþi conform unui program special ºi au

obþinut o diplomã.

Concomitent CEAN a colaborat cu structurile ºi instituþiile

respective de stat (Ministerul Sãnãtãþii, Universitatea de Stat

de Medicinã ºi Farmacie, Ministerul de Interne, Ministerul

Justiþiei, Ministerul Învãþãmântului), organizaþiile negu-

vernamentale locale (Salvaþi Copiii) ºi internaþionale

(Salvaþi Copiii (Rusia), Fundaþia Stefan Batory

(Polonia), Fundaþia Vidrojdenie (Ucraina), Asociaþia

Alcoolicilor Anonimi (Rusia).

În anul 1996 au fost organizate urmãtoarele activitãþi:

- Seminarul internaþional în problemele alcoolismului ºi

narcomaniei cu participarea lectorilor de la Fundaþia Stefan

Batory ºi grupurilor de alcoolici anonimi din Lvov ºi Odessa;

- Seminar pentru psihologii angajaþi în activitãþile programului

Al-Atin pentru copii din familii disfuncþionale;

- Seminar pentru profesioniºtii din domeniul ocrotirii sãnãtãþii

cu participarea Dr. Woronowic;

- Tabãra de varã în s. Ivancea, r. Orhei pentru copii din familii

disfuncþionale. CEAN a prezentat copiilor ºi specialiºtilor din

domeniul ocrotirii sãnãtãþii un curs de lecþii de ºapte zile.

Centrul Dezbateri al Fundaþiei Soros Moldova a participat

activ la acest eveniment prin dezbateri despre alcoolism ºi

narcomanie.

- Seminare în 9 penitenciare din Republica Moldova pentru

persoanele acuzate de crime comise în stare de intoxicare

cu alcool ºi droguri;

- ªase emisiuni radio ºi o emisiune TV în problemele

alcoolismului ºi narcomaniei;

- Traducerea în limba românã ºi publicarea broºurii destinate

Grupurilor de Alcoolici Anonimi;

- Publicarea în cinci publicaþii locale a unor articole despre

scopurile ºi principiile de activitate ale CEAN;

- Implementarea programului �12 paºi� în procesul de instruire

postuniversitarã a medicilor psihiatri din Republica Moldova;

- Crearea primului grup de Alcoolici Anonimi în Chiºinãu;

- Participarea la patru seminare internaþionale pentru lectori

ºi profesioniºti din domeniul ocrotirii sãnãtãþii.

EDITAREA  MANUALELOR  DE  MEDICINÃ

Programul a fost iniþiat ca un rãspuns la deficienþa acutã a

manualelor medicale pentru studenþii Universitãþii de Stat de

Medicinã ºi Farmacie. Dupã o competiþie deschisã Senatul

Fundaþiei Soros a acordat granturi pentru publicarea

urmãtoarelor manuale:

Manual de Patologie Morfologicã Generalã

Autori: Dr. I. ZOTA, Dr. V. VATAMAN

Manual de Microbiologie, Virusologie, ºi Imunologie

Autori: Dr. P. GALEÞCHI, Dr. P. BUIUC, Dr. S. PLUGARU
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Manualele au fost donate bibliotecilor medicale din Repub-

lica Moldova:

Biblioteca Universitãþii de Stat de Medicinã ºi Farmacie,

Biblioteca ªtiinþificã Centralã, Biblioteca Colegiului Medical,

Biblioteca Centrului de Informaþie Medicalã, etc

STAGII  LA  INSTITUÞII  MEDICALE

Programul de susþinere a stagierilor la instituþiile din

strãinãtate a fost destinat medicilor tineri care cunosc limbile

strãine, doresc sã transmitã cunoºtinþele obþinute colegilor,

ºi pot obþine suport financiar din alte surse pentru a

implementa proiectele de stagieri. Au beneficiat de finanþare

urmãtorii medici:

Dr. Rodica TCACIUC
stagiere �Intracoronary Ultrasound during Coronary Inter-

ventions� al European Society of Cardiology, Antipolis, Franþa,

septembrie 1996.

Dr. Marina PASECINIC
stagiere �Management of Acute Myocardial Infarction�,

Budapesta, Ungaria, septembrie 1996.

Dr. Emilia BOªNEAGA, Dr. Lucrecia ÞURCANU, Dr. Mihai
MOLDOVANU
stagiere la Centrul de Medicinã Radiologicã din Kiev, Ucraina,

mai 1996.

Dr. Mihaela VATAMANU
stagiere în echocardiografie la spitalul Laennec din Paris,

Franþa, mai 1996.

Dr. Dmitrii MAXIMENCO
participare la al XX-lea Curs Internaþional de Chirurgie

Funcþionalã Endoscopicã a Sinusurilor Paranazale la

Universitatea din Graz, Austria, iulie 1996.

Dr. Eugenia CALENICI
stagiere �Molecular Mechanisms of Atherosclerosis and

Recurrence of Vascular Stenosis� la European Heart House,

Franþa, iunie 1996.

Dr. Grigorii ZAPUHLAH, Dr. Igor GHERMAN
stagiere în neurochirurgie la Lariboisere Hospital, Franþa,

iunie 1996.

Dr. Stela ODOBESCU
stagiere la Neurology Service of Institute of Medical Research

(INSERM), Paris, Franþa, octombrie-noiembrie 1996.

Fundaþia Soros Moldova a mai sponsorizat participarea a 30

medici din Republica Moldova la lucrãrile seminarului �Terapia

Manualã la Copii� organizat de specialiºtii din Kiev, Ucraina

în mai 1996 la Chiºinãu.

ACHIZIÞIE  DE  MANUALE

Programul de achiziþie de manuale pentru Universitatea de

Stat de Medicinã ºi Farmacie a fost iniþiat cu scopul de a

ameliora insuficienþa acutã a manualelor medicale ºi de a

contribui la perfecþionarea procesului de studii. Biblioteca

Universitãþii de Stat de Medicinã ºi Farmacie a primit o donaþie

de 79 titluri (1800 exemplare) de manuale medicale publicate

recent.

CONFERINÞE  ªI  SEMINARE

Programul de sponsorizare a conferinþelor ºi seminarelor

medicale a fost iniþiat cu scopul de a facilita comunicarea

între profesioniºtii din domeniul ocrotirii sãnãtãþii din Repub-

lica Moldova ºi alte þãri.

Au fost finanþate în anul 1996:

A II-a Conferinþã ªtiinþificã a Cardiologilor din Republica

Moldova, octombrie 11-12, 1996;

A II-a Conferinþã a Ligii de Combatere a Epilepsiei din re-

publica Moldova, septembrie 23 1996;

A IV-lea Congres al Ortopezilor ºi Traumatologilor din Re-

publica Moldova, octombrie 10-11 1996;

A IV-a Conferinþã �Problemele Actuale ale Patologiei

Infecþioase�, septembrie 1996;

I-a Conferinþã Naþionalã a Imunologilor ºi Alergologilor din

Republica Moldova, septembrie 27 1996;

A IV-a Conferinþã Internaþionalã �Prevenirea Infecþiei HIV în

Populaþia Tânãrã: Strategie Globalã�, iulie 26-29 1996.
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SUSÞINEREA  TINERILOR  CERCETÃTORI

Programul a fost iniþiat pentru a susþine tinerii cercetãtori în

domeniul medicinei care au o experienþã de lucru în domeniul

respectiv ºi sunt angajaþi în studii de doctorat. Programul a

fost anunþat în mass media ºi prin asociaþiile profesionale.

Selecþia proiectelor a fost efectuatã de Comisia Medicinã a

Fundaþiei Soros Moldova. Factorii decisivi au fost calificarea

profesionalã, experienþa de lucru, studiile ºi impactul

cercetãrilor ºtiinþifice propuse asupra problemelor medicale

de importanþã majorã.

În anul 1996 au obþinut granturi de $ 1.000 urmãtoarele

persoane:

Dr. Victor ABABII

Dr. Larisa BUZDUGAN

Dr. Oleg CALENICI

Dr. Elena CATANA

Dr. Angela CHEPTENE

Dr. Angela CIUNTU

Dr. Svetlana DIMITRAª

Dr. Serghei GARGAUN

Dr. Vitalii GHICAVÎI

Dr. Svetlana HADJIU

Dr. Liviu IAROVOI

Dr. Victoria CHIHAI

Dr. Mihai LUPU

Dr. Igor REVENCO

Dr. Sergiu REVENCU

Dr. Jean SILI

Dr. Marcela SHOITU

Dr. Ecaterina STRATU

Dr. Ruslan ÞURCANU

Dr. Rodion TOMA

Cheltuieli:: $ 15865.00

programe  regionale

PROIECTUL  CD  ROM

Acest proiect a fost iniþiat cu scopul de a oferi bibliotecilor

medicale principale din Republica Moldova baze de date

moderne în diferite domenii ale medicinii.

Abonamentele bibliotecilor medicale  de la Universitatea de

Stat de Medicinã ºi Farmacie, Spitalul Clinic Republican,

Fundaþia Medicalã din R.Moldova au fost reînnoite pentru

urmãtoarele baze de date: MedFive, New England Journal

of Medicine, ClinPsyc, BigFive, Lancet, BMJ, JAMA, AIM,

Compact AIDS, Compact AHA, Physician Desk Reference,

SAM-CD.

PREVENIREA  MALTRATÃRII  COPIILOR

Scopul programului a fost de a ajuta elevii ºcolilor primare,

pãrinþii ºi pedagogii în a înþelege modalitãþile relaþiilor de

violenþã ºi a elabora alternative clare ºi viabile de evitare a

situaþiilor de violenþã posibile în familie, grupuri de colegi,

relaþiile cu persoanele necunoscute. O atenþie deosebitã a

fost acordatã pregãtirii instructorilor ºi propagãrii

cunoºtinþelor de prevenire a relaþiilor violente.

Colaborarea dintre Open Society Institute of New York, In-

ternational Center for Assault Prevention ºi Fundaþia Soros

Moldova a permis organizarea la Chiºinãu în perioada 13-16

iulie 1996 a unui trening în prevenirea maltratãrii copiilor.

Þinînd cont de importanþa propagãrii cunoºtinþelor de

prevenire a maltratãrii copiilor Open Society Institute of New

York a anunþat o competiþie vizînd acordarea de granturi

pentru proiectele respective. Proiectul prezentat de Moldovan

Center for Abuse Prevention a obþinut un grant de US$

20.694 care va face posibilã activitatea centrului în anul 1997.

NOI INIÞIATIVE

Programul de noi iniþiative în domeniul medicinii a fost

structurat pentru a susþine organizaþiile neguvernamentale,

interesate în efectuarea cercetãrilor în domeniul medicinei.

ªaptesprezece proiecte au fost propuse pentru examinare

de organizaþiile neguvernamentale din Republica Moldova.

Urmãtoarele proiecte în valoare totalã de $116.000  au fost

selectate de Institutul pentru o Societate Deschisã din New

York:

Perfecþionarea programului de studiu pentru
Neonatologie în Moldova
proiect înaintat de Catedra de Neonatologie a Universitãþii

�N.Testemiþanu�.

Implementarea Metodelor de Profilaxie în �Dis-
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tress Syndromul� Nou-nãscuþilor în Republica
Moldova
proiect înaintat de Institutul de Pediatrie din Republica

Moldova.

Notã: Aceste douã proiecte au primit un grant comun în

sumã de $20000.00

Proiectul de ameliorare a calitãþii vieþii, $31000.00

propus de Asociaþia de Psihanalizã ºi Psihosomaticã

Promovarea Folosirii Raþionale a Drogurilor în R.
Moldova, $30000.00

propus de Asociaþia �DRUGS�

Sãnãtatea Familiei în Regiunile Rurale,  $29000.00

propus de Fundaþia Republicanã �Ocrotirea Sãnãtãþii Mamei

ºi Copilului�

Planificarea Familiei ºi Educaþia Sexualã în ºcoli în R.
Moldova,  $6000.00

propusã de Asociaþia pentru Planificarea Familiei din Re-

publica Moldova

PROIECT  DE  ASISTENÞÃ  TEHNICÃ  PENTRU

DEZVOLTAREA  SPITALELOR

Proiectul de asistenþã tehnicã pentru dezvoltarea spitalelor

a fost rezultatul colaborãrii între Fundaþia Soros Moldova,

Carelift International ºi Fundaþia Medicalã Moldova. Scopul

acestui efort comun a fost de a aproviziona instituþiile de

ocrotire a sãnãtãþii cu echipament medical ºi medicamente.

În  1996 ºasesprezece containere maritime cu echipament

medical ºi medicamente au fost expediate în Republica

Moldova. Echipamentul medical sofisticat a fost testat de

inginerii biomedici de la Fundaþia Medicalã Moldova.

Specialiºtii Fundaþiei Medicale au tradus ºi au editat

documentaþia tehnicã, au organizat cursuri de instruire pentru

utilizatorii echipamentului menþionat ºi personalul de deservire

tehnicã.

SEMINARELE  SALZBURG  PENTRU  MEDICI

Programul dat este rezultatul colaborãrii între American Aus-

trian Foundation, Fundaþia Soros Moldova, Cornell Univer-

sity Medical College, ºi Guvernului Austriei. Scopul

programului este de a familiariza medicii tineri din

þãrile Europei Centrale ºi de Est cu informaþia ºi

tehnologia medicalã modernã.

Comisia Medicalã a American Austrian Foundation a

selectat urmãtorii medici din R. Moldova pentru a

participa la Seminarele Salzburg cu suportul financiar

al Fundaþiei Soros Moldova:

Dr. Oleg PASCAL, Dr. Vitalie LISNIC
Neurologie, ianuarie 28 - februarie 2 1996;

Dr. Oleg PASCAL
Asistenþã Medicalã Urgentã în Pediatrie, martie 10 - 15 1996;

Dr. Ivan PUIU
Obstetricã ºi Ginecologie, martie 31 - aprilie 5, 1996;

Dr. Anna MIªINA
Anesteziologie, aprilie 28 - mai 3 1996;

Dr. Andrei PERCHIUN
Medicinã Internã, mai 19 - 24, 1996;

Dr. Alexandru CARAUª
Nefrologie ºi Gastroenterologie Pediatricã, iunie 2 - 7 1996;

Dr. Tudor RUSNAC
Patologie Infecþioasã ºi Epidemiologie, iulie 14 - 19 1996;

Dr. Rodica GÂLCA, Dr. Lucian DANILOV
Otorinolaringologie, august 25 - 30, 1996.

SEMINARELE  SCHWEITZER

Fundaþia Soros Moldova în colaborare cu Open Society In-

stitute of New York ºi Albert Schweitzer Institute for the

Humanities a organizat în a. 1996 o vizitã a experþilor de la

Tulane University Medical School ºi o conferinþã pe

problemele bioeticii.

La lucrãrile conferinþei au participat profesori de la

Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie, medici

practici, rezidenþi ºi studenþi (total 40 persoane). În cadrul

conferinþei a fost þinutã o prelegere despre aspectele

filosofice ale bioeticii pentru studenþii facultãþii

medicinã generalã (total 150 persoane).
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Examinarea programelor de studii a Universitãþii de

Medicinã ºi Farmacie a permis experþilor de la Tulane

University Medical Center de a elabora recomandãri

de reorganizare a procesului de studii al Universitãþii

de Stat de Medicinã ºi Farmacie.

Conferinþa pe problemele bioeticii a avut loc în

perioada octombrie 7-11 ºi a fost condusã de Prof.

Andrew Edgar, Ph.D., Prof. Julius Landwirth, M.D. în

colaborare cu Fundaþia Soros Moldova ºi profesorii

de la Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie.

Vizita Dr. Paul G. Dyment, M.D. ºi Dr. Lewis M. Flint, M.D.

de la Tulane University Medical Center a avut loc în perioada

14-17 octombrie 1996.

PROGRAMUL  DE  STUDII ÎN  DOMENIUL ULTRA-

SONOGRAFIEI  THOMAS  JEFFERSON

Programul de Studii în Domeniul Ultrasonografiei Thomas

Jefferson a fost destinat pentru perfecþionarea calitãþii

asistenþei medicale prin oferirea posibilitãþii unei stagieri în

domeniul ultrasonografiei cu durata de 12 luni la Thomas

Jefferson University pentru specialiºtii în domeniul respectiv.

Programul de stagiere a cuprins cursuri teoretice ºi practica

clinicã.

Urmãtorii medici din Republica Moldova au fost selectaþi

pentru stagiere:

Dr. Liviu TCACIUC
Dr. Ivan ZATUªEVSCHI
Fundaþia Soros Moldova a finanþat transportul pentru

persoanele  menþionate.
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MASS  MEDIA

CULTURÃ  ªI  ARTÃ

CSAC

EDITARE  DE  CARTE
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media ºi editare de carte. Asistenþa acordatã nu a

inclus cheltuielile de regie ale organizaþiei solicitante.

Comisia a decis sã fie acordat echipament urmã-

toarelor organizaþii mass media:

Cugetul Balþi

Gazeta de vest Nisporeni

Aciic ghioz Comrat

Agenþia de ºtiri �DECA press�  Bãlþi

În cadrul aceluiaºi program Uniunea Jurnaliºtilor a depus o

cerere de asistenþã tehnicã -echipament ce i-ar permite sã

modernizeze baza de date a membrilor Uniunii ºi a

partenerilor ei , pentru proiecte de monitorizare ºi

îmbunãtãþire a comunicãrii cu parteneri naþionali ºi

internaþionali.

Echipamentul a fost transmis organizaþiilor pentru un an de

zile în baza unui contract de dare în folosinþã între Fundaþia

Soros ºi beneficiar.

Pentru a facilita utilizarea echipamentului acordat s-a

organizat un curs de computer pentru ziariºtii de la

publicaþiile- beneficiar. Timp de o sãptãmînã (4-8 noiembrie)

10 jurnaliºti au studiat programul page -maker.

Asociaþia �VIP� a telejurnaliºtilor independenþi din Republica

Moldova a obþinut un grant pentru activitatea în domeniul

protejãrii drepturilor jurnalistului, a dreptului telespectatorilor

la o informaþie veridicã ºi echidistantã prin intermediul presei

scrise ºi a celei electronice.

Asociaþia îºi propune sã realizeze :

- mediatizarea cazurilor de încãlcare a drepturilor jurnaliºtilor

ºi de nerespectare a drepturilor telespectatorilor la o informare

veridicã ºi echidistantã

- asistenþã juridicã persoanelor care, dupã conflicte cu

administraþia unei instituþii de presã, au fost eliberate din

serviciu ºi a fost intentat un proces civil

- asistenþã materialã provizorie jurnaliºtilor eliberaþi nemotivat

din serviciu

- proiecte de colaborare cu alte organizaþii negu-

vernamenale

- seminare vizînd apãrarea drepturilor jurnaliºtilor,

legislaþia privind mass media, etica jurnalistului

Bugetul grantului constituie $2500

Cheltuieli: $ 8888.39

Alocat: $ 16112.00

MASS  MEDIA

Prioritate în programele mass media din 1996 au avut

mijloacele de informare în masã din afara Chiºinãului; pentru

ele au fost realizate programe de asistenþã tehnicã ºi donaþii

de hîrtie. Granturi au fost acordate ºi pentru realizarea

proiectelor de seminare ºi instruire, administrate în mare parte

de Centrul Independent de Jurnalism al Casei Lumea

Deschisã sau organizate de înseºi mijloacele mass media

din Moldova.

În domeniul televiziunii Fundaþia a continuat sprijinul acordat

studioului TV al Casei Lumea Deschisã, acesta constituindu-

se ca un laborator ºi o ºcoalã pentru tineri jurnaliºti, ºi a

oferit un grant pentru realizarea unor emisiuni televizate.

Fundaþia a susþinut de asemenea activitatea Centrului Inde-

pendent de Jurnalism - o bazã informaþionalã ºi de instruire

pentru mass media din Moldova.

ASISTENÞÃ  PENTRU MASS  MEDIA  LOCALÃ

Mass media localã, în special ziarele, sunt în perioda de

tranziþie cele mai afectate de transformãrile în societate. Fãrã

subsidiile autoritãþilor locale ºi din cauza situaþiei economice

precare a populaþiei o mare parte din zarele locale trec printr-

o crizã profundã sau îºi întrerup activitatea. Unele dintre ele

încearcã sã-ºi schimbe orientarea, înregistrîndu-se ca

publicaþii independente, oferind mai multã informaþie utilã

cititorilor lor.

Pentru a susþine asemenea iniþiative a fost oferitã asistenþã

tehnicã (în bazã de concurs) organizaþiilor mass media

independente care s-au dovedit a fi viabile sau încearcã sã

se adapteze noilor condiþii socio-economice.

Programul a fost anunþat în presã ºi cererile de participare

au fost acceptate pînã la 1 august 1996.

Dosarele solicitanþilor au fost examinate la ºedinþa din 23

august 1996 a comisiei pentru artã, culturã, mass
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DONAÞIE  DE  HÎRTIE  PENTRU PRESA  SCRISÃ

Programul a fost conceput ca un ajutor ziarelor locale

independente, pentru care hîrtia de ziar este una din

cele mai mari probleme ºi constituie o parte substanþialã

din buget. Ziarele locale independente în primul lor an

de activitate lucreazã în pierdere ºi nu realizeazã de obicei

profit; deficitul lor de buget are cauze economice

caracteristice ºi întreprinderilor din alte domenii. Clientul

ziarului local este cititorul, capacitatea de cumpãrare a

cãruia e limitatã -o mare parte a populaþiei rurale nu

este salariatã la timp ºi nu se poate abona. În aceste

condiþii ziarele fac campania de abonare la nivel barter,

în contul roadei, sau au diverse activitãþi economice.

Programul a fost conceput pentru doi ani de zile ca o serie

de granturi pentru ziarele locale independente existente ºi în

curs de apariþie. Un grant acoperã cantitatea de hîrtie

necesarã ziarului pentru 6 luni de zile. Dupã aceasta

beneficiarul poate solicita al doilea grant - în acest caz cererile

se studiazã împreunã cu rapoartele pentru prima donaþie,

care trebuie sã reflecte raþionalitatea folosirii grantului ºi

progresul realizat de publicaþie în perioada datã.

Programul a fost anunþat în presã ºi pînã în august 1996 a

fost desfãºurat împreunã cu programul �Asistenþã pentru

mass media localã�.

Pe parcursul întregului an cererile au fost analizate lunar la

ºedinþele comisiei artã, culturã, mass media ºi editare de

carte.

Cu beneficiarii programului a fost încheiat un contract,

specificînd condiþiile de folosire a grantului:

- sã nu fie folosit pentru propagarea extremismului, violenþei

ºi a altor acþiuni împotriva drepturilor omului

- hîrtia sã fie folositã numai pentru scopuri de producþie a

publicaþiei

- hîrtia donatã nu poate fi vîndutã

În cadrul programului în 1996 au beneficiat de donaþii

publicaþiile:

Business-info

Cugetul

Limba Românã

Aciic ghiioz

Gazeta de vest

Programul va continua în 1997.

Cheltuieli:  $ 13856.00

Alocat 1997:  $ 26144.00

ASISTENÞÃ  PENTRU  STAÞIILE  DE  RADIO

INDEPENDENTE

Realizarea programelor în domeniul radio s-a fãcut în

concordanþã cu activitatea Consiliului Coordonator al

Audiovizualului ca autoritate publicã autonomã, creatã

prin Legea audiovizualului ºi activînd în conformitate

cu prevederile acestei legi. Consiliul acordã în bazã de

concurs licenþe de emisie ºi coordoneazã activitatea

staþiilor TV ºi radio existente.

Din 1994 se desfãºoarã în cadrul departamentului mass

media al Fundaþiei Soros Moldova un program complex

de asistenþã pentru staþiile de radio independente. În

1994 a fost iniþiat un proiect de donaþie de echipament

radio pentru staþiile în curs de apariþie la acel moment,

urmat în 1995 de programe ca �Pregãtirea ºi schimbul

de programe radio� (supervizat de staþia de radio �Radio

D�Or�), �Comunicare între staþii de radio independente�

(încheiat în 1996) ºi �Competiþie pentru cel mai bun

reportaj radio�. Scopul acestor programe a fost

promovarea calitãþii în radioul independent ºi susþinerea

aspectului informativ în radiodifuziune.

În 1996 au fost finanþate 2 proiecte de asistenþã tehnicã

pentru staþiile de radio independente:

Staþia de radio �Unda Liberã� a obþinut un grant pentru

utilarea staþiei, donaþie ce i-a permis sã treacã la difuzinea

pe unde FM ºi sã-ºi îmbunãtãþeascã þinuta tehnicã.

Staþia de radio �Radio D�Or� a solicitat un grant pentru

procurarea echipamentului ce formeazã reþeaua de

recepþionare, culegere ºi prelucrare a informaþiei

textuale ºi radio. Scopul �Radio D�Or� este de a forma

prima staþie de radio localã independentã din Moldova,

care ar avea o echipã de jurnaliºti profesioniºti, ºi în

rezultat - un real impact în sfera circuitului alternativ

de informaþie comunitarã, social-economicã ºi

politicã. Staþia va mai constitui o bazã de stagiere ºi

calificare a radiojurnaliºtilor pentru implementarea în

Moldova a tehnologiilor avansate din domeniu.

Cheltuieli:  $ 21560.00
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PUBLICAÞII  PENTRU  COPII  ªI  TINERET

Dintre obiectivele mass media - informativ, educativ ºi

de divertisment -prioritare în cazul presei pentru tineret

ºi copii sunt ultimele douã.Publicaþiile din aceastã

categorie sunt importante pentru cã au o bine

pronunþatã misiune de educare ºi informare,

complementeazã procesul educaþional ºcolar ºi ajutã

astfel la formarea generaþiei tinere ( prin lectura ºi

chiar participarea la scrierea unui ziar sau a unei

reviste). Este facilitatã participarea la viaþa comunitãþii,

încurajat activismul ºi interesul pentru fenomenele ce

au loc în societate. Din aceastã perspectivã am

considerat necesar proiectul de susþinere a publi-

caþiilor pentru copii ºi tineret.

Principalele publicaþii pentru copii ºi tineret -Florile Dalbe,
Noi, Alunelul au creat un Centru editorial computerizat

comun, pentru a-ºi îmbunãtãþi þinuta graficã. Facilitãþile

tehnice ale lucrului în comun le oferã ºi posibilitatea de a

micºora costul abonamentelor, presa pentru copii ºi

adolescenþi devenind mai accesibilã maselor largi de elevi ºi

liceeni, ºi posibilitatea de a desfãºura activitãþi editoriale

suplimentare în vederea lansãrii în luminã a literaturii artistice

pentru copii, a culegerilor colective ale elevilor talentaþi din

Moldova. Echipamentul pentru acest Centru a fost acordat

de Fundaþie în baza unui contract de dare în folosinþã pentru

un an de zile.

În cadrul programului a mai fost acordat un grant ziarului

Zig - Zag Studenþesc , care îºi propune sã fie un organ de

presã ºi o sursã de informare pentru studenþi, cît ºi o ºcoalã

pentru studenþii de la Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþe ale

Comunicãrii.

Cheltuieli: $13752.00

MASS  MEDIA  ªI  ALEGERILE

Proiectul a avut drept scop susþinerea diferitor iniþiative

ale organizaþiilor mass media în monitorizarea

campaniei electorale prezidenþiale în Moldova ºi prin

aceasta stimularea monitorizãrii obiective ºi imparþiale

a campaniilor electorale într-o þarã postsovieticã în proces

de tranziþie cum este Moldova.

Fundaþia Soros Moldova a cofinanþat un proiect al agenþiei

BASA-press, realizat în cadrul proiectului Pro-Democ-

racy & IFES �Building Electoral Democracy trough Insti-

tutions and Civic Initiatives� .

Buletinul �Scrutinul presidenþial� a fost realizat de

agenþia BASA-press în colaborare cu �Moldpress� ºi

�Nika-press� în perioada 22.10.96-19.11.96.

Pentru a scrie buletinul a fost creatã o echipã mixtã a

trei agenþii. Buletinul zilnic, conþinînd ºtiri despre mersul

campaniei ºi candidaþi, a fost distribuit tuturor abonaþilor

agenþiilor participante la proiect. ªtiri din buletin au

apãrut în presã: �Momentul�, �Vocea poporului�,

�Nezavisimaia Moldova�, Telegraf�, la Radioul Naþional,

�Eldo-Radio�, BBC ºi �Radio Free Europe�.

Cheltuieli:  $3791.00

ACHIZIÞIE ªI EDITARE DE CARTE PENTRU MASS

MEDIA

Programul este o continuare a iniþiativelor în domeniu din

1995. Penuria materialelor didactice ºi analitice la Facultatea

de Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii este un fapt bine

cunoscut, studenþii sunt asiguraþi cu materiale de studiu

pregãtite în mare parte de profesori ºi tipãrite în tiraj mic la

Facultate. Pe lîngã aceasta existã o necesitate pentru

informaþie curentã, materiale analitice ºi studii în domeniu

care pot fi obþinute numai prin procurare, traducere ºi editare

de carte nu numai pentru studenþi, dar ºi pentru ziariºti

profesioniºti.

În anul 1996 au fost procurate urmãtoarele titluri din România,

Federaþia Rusã ºi SUA ( International Center for Journal-

ists):

- Nicky Stanton �Comunicarea�

- Nicky Stanton �Supervizarea�

- Richard Upjohn, Holt Ruffin, �Internet for journalists�

- Prezentare ICFJ

- ICFJ, Ghid pentru jurnalistii din alte tari privind stagierile în

  Statele Unite

- Christopher Sterling �Scurta prezentare a mass media

  electronice din America: radio si televiziune�

- Scurta prezentare a presei din America-jurnalism si presa

  scrisa

- ICFJ Antologie de 10 sfaturi ale Buletinului ICFJ vol.1

- ICFJ Media Tips Collection

- Peter Nelson �10 sfaturi pentru reportaje privind

mediul ambiant - manual�
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- Scenariu: O scurtã istorie a mass media americane

- Video: Bazele jurnalismului profesonal, reportajul,

scrierea, redactarea

- Colecþie: standartele profesionale mass media

- Colecþie �Sfaturi practice�

Comisia a aprobat un proiect de traducere prezentat de

Facultatea de Jurnalism: �Case by Case: Journalistic De-

cision -Taking in Europe�. Traducerea ºi editarea cãrþii se

va face la Facultate.

Fundaþia participã de asemenea la proiectul �Traducere

de carte în domeniul jurnalismului � al Fundaþiei Soros

pentru o Societate Deschisã - Bucureºti ºi al Facultãþii de

Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii Bucureºti.

Cãrþile din cadrul acestui proiect  vor fi donate Facultãþii

de Jurnalism a Universitãþii de Stat ºi Centrului Independ-

ent de Jurnalism al Casei Lumea Deschisã. Programul

va continua în 1997 cu traducere ºi editare de carte.

Cheltuieli: $1880.00

Alocat: $ 6120.00

SEMINARE  ªI  INSTRUIRE

În cadrul acestui program au fost realizate douã tipuri de

proiecte:

- seminare ºi cursuri administrate de Centrul Independent

de Jurnalism (sunt descrise în cadrul activitãþilor Casei Lumea

Deschisã)

- proiecte prezentate ºi realizate de alte organizaþii mass

media:

Radioul Naþional în colaborare cu BBC World Service a

realizat în perioada 26 august-10 septembrie 1996

seminarele �Management în radio� (19-30 august 1996)

ºi �Cãile de organizare a unui serviciu de instruire la
radio�(2-4 septembrie 1996). Primul seminar s-a

desfãºurat în deplasare la Cãlãraºi. La seminar au

participat 15 persoane din administraþia companiei

�Teleradio-Moldova�. Moderatorul seminarului a fost dl

Richard Oppenheimer, consultant la BBC. În timpul

lecþiilor teoretice ºi practice s-a analizat activitatea Ra-

dio-Moldova în contextul altor posturi de radio ºi au fost

delimitate acþiuni concrete pentru reorgani-

zarea radioului. Printre ele sunt: promovarea insistentã

a unei independenþe editoriale, efectuarea unui sondaj

calitativ ºi cantitativ pentru reorganizarea programelor I ºi II ºi

deschiderea unui canal pe FM-W, raþionalizarea reþelei

corespondenþilor locali.

Seminarul �Cãile de organizare a unui serviciu de
instruire în Radio� a avut loc în perioada 2-4

septembrie 1996 în localul Casei Radio. Discuþiile au

relevat domeniile necesare pentru serviciul de

instruire, strategia ºi prioritãþile domeniilor, modalitãþi

de organizare.A fost elaborat un program exact de

instruire pentru 1997-1998 ºi metode de evaluare a

lui.

Radioul Naþional a organizat la 14 decembrie 1996 în incinta

Casei Radio seminarul �Radio Moldova în campania
electoralã�. Au participat: vice-preºedintele Parlamentului,

preºedintele Comisiei Electorale Centrale, reprezentanþi ai

echipelor electorale ale candidaþilor participanþi la campania

prezidenþialã din 1996, ai agenþiilor de ºtiri ce au realizat

proiectul �Scrutinul prezidenþial�, reprezentanþi ai Facultãþii

de Jurnalism ºi IFES, ziariºti. Scopul seminarului a fost de a

face o analizã multilateralã a activitãþii Radioului în campania

electoralã, de a elabora recomandãri pentru activitatea în

viitoarele campanii electorale, contribuind prin aceasta la

afirmarea statutului de instituþie publicã al Radiodifuziunii.

Grupul analitic �Septemtrio� a organizat la 21 decembrie 1996

seminarul �Staþiile de televiziune locale- realitãþi ºi per-
spective�. La întrunire au participat reprezentanþi ai staþiilor

de televiziune locale din Cahul, Floreºti, Ciadîr-Lunga, Bãlþi

ºi ai mass media din Chiºinãu. A fost prezentatã o

comunicare despre starea actualã a staþiilor ºi perspectivele

de lucru în comun. În prezent cîteva staþii TV participã la un

proiect de difuzare comunã sub egida �Daiver Telecommu-

nication Group� în baza unui contract de preluare a

emisiunilor de la Reþeaua Independentã de difuzare din Rusia.

A fost discutatã posibilitatea de a crea noi programe TV prin

colaborare între staþii, cu studiourile de producþie ºi presa

scrisã ( proiect- o emisiune sãptãmînalã comunã), schimbul

de programe cu studiouri din alte þãri, popularizarea activitãþii

TV locale în presã.

Publicaþia periodicã �Cugetul � a realizat seminarul

�Libertatea presei locale-certitudine a democraþiei�.

Seminarul a avut loc la Bãlþi ºi a întrunit 35 participanþi,

reprezentanþi ai publicaþiilor locale independente ºi

ai autoritãþilor locale, de la Ministerul Justiþiei ºi al
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Finanþelor, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din

Moldova, Uniunea Jurnaliºtilor din Moldova .

Au fost discutate:

- procedura de înregistrare a organizaþiilor mass me-

dia independente la Ministerul Justiþiei

- statutul juridic, activitatea economicã ºi impozitarea

publicaþiilor

Marc Cernoff, voluntar din Corpul Pãcii, consultant juridic la

Centrul de Business din Cimiºlia, a prezentat o comunicare

privind reflectarea problemelor economice în ziar, sugerînd

propuneri concrete : de a oferi mai multã informaþie cu profil

economic (�Simplu despre economie�: preþuri la zi, aspecte

legale,profilul unui om de afaceri, posibilitãþi de investiþie ºi

bursa de valori, administraþia publicã etc.)

Alocuþiunea reprezentantului comitetului Helsinki a relevat

necesitatea informaþiei cu profil juridic în paginile ziarului

(�Omul trebuie sã-ºi cunoascã drepturile�: cadrul legislativ a

Republicii Moldova, comentarea drepturilor omului, consultaþii

juridice etc.)

Seminarul a fost apreciat drept foarte util în procesul de

dezvoltare ºi colaborare reciprocã a presei independente din

Moldova.

Cheltuieli: $ 4537.00

BURSE  DE LIMBÃ  ENGLEZÃ  PENTRU  ZIARIªTI

Programul continuã din 1995; necesitatea lui a fost dictatã

de slaba cunoaºtere a limbii engleze, un handicap de

comunicare pentru ziariºti cu partenerii lor strãini prin surse

de informaþie strãine, Internet etc. Mulþi ziariºti nu pot ben-

eficia de stagii, seminare ºi conferinþe, instruire în alte þãri

pentru cã nu cunosc engleza, una din limbile cu cea mai

mare circulaþie.

Programul a fost administrat de ªcoala de limbã englezã a

Casei Lumea Deschisã. Participarea ºi stimulul Fundaþiei

Soros s-a manifestat în sistemul de reduceri a costului

burselor (de la 50% la 100%).

În anul 1996 au beneficiat de tarife reduse pentru studierea

limbii engleze urmãtoarele persoane:

Angela BRAªOVEANU

Violeta CIOCANU

Ada FODOR

Valeriu CORCIMARI

Violeta GRIGORE

Grigore BRÎNZÃ

Tatiana PLACHIDA

Tatiana LAZÃRI

Alla BELOSTECINÎI

Dumitru ÞÎRA

Cornelia COZONAC

Ion FIODOROV

Gheorghe DONI

Vlad ÞURCANU

Veronica CERNEI

Oleg ARHAROV

Violeta COJOCARU

Marcel STRATON

Ernest  ABILDAEV

Vadim VISLOGUZOV

Oxana SOLOVEI

Angela SÎRBU

Victor OSIPOV

Alexandr BURDEINÎI

Serafim ISAC

Valentin BALAN

Gheorghe ERIZANU

Iurie BODRUG

Svetlana CALICENCO

Corina RAIU

Cheltuieli:: $ 8540.78

DEPLASÃRI  LA  SEMINARE  CONFERINÞE

Fundaþia a suportat cheltuielile de deplasare ale journaliºtilor

la diferite conferinþe, seminare ºi ateliere

Sãptãmîna internaþionalã a Jurnalismului ºi ºtiinþe ale
comunicãrii, Zwolle, $ 500

16-25 ferbruarie 1996

Ecaterina ZATUªEVSCHI

Monitorizarea alegerilor prezidenþiale în Rusia
Moscova, $ 605.54

Ilie LUPAN

seminarul �Mass media în Europa�, Klingenthal, $1361

25-30 martie 1996

Corina CEPOI, Fidel GALAICU

Carrefour International de la Radio, Clermont-Ferrant,
$ 514.38
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CULTURÃ ªI ARTÃ

În lipsa unei infrastructuri manageriale ºi de impresariat,

precum ºi a unui sistem eficient de finanþare în domeniul

artei, culturii ºi editãrii de carte, care ar stimula procesele

culturale ºi artistice în Moldova, activitatea Fundaþiei Soros

în acest domeniu a fost orientatã prioritar spre promovarea

valorilor culturale, susþinerea performanþelor artistice,

încorporarea formaþiunilor artistice din Moldova în circuitul

valoric internaþional, stimularea spiritului de creaþie ºi de

iniþiativã managerialã.

Fundaþia a susþinut realizarea de proiecte care vizeazã forme

moderne de expresie artisticã, promovarea experimentului

de creaþie, modalitãþi originale de colaborare dintre artiºti în

teatru, muzicã, literaturã, artã plasticã, coregrafie, atît în

cadrul unor evenimente culturale din þarã, cît ºi a celor care

s-au desfãºurat dincolo de hotarele ei.

In acest sens, unul din programele cheie ale anului 1996 l-a

constituit ediþia a VIII-a a Festivalului Est-Ouest din Die,
Franta, care s-a desfasurat între 17-29 septembrie 1996.

Pe parcursul anului s-a desfãºurat activitatea de selectare a

celor mai reprezentativi exponenþi ai domeniilor

incluse în programul Festivalului, elaborarea structurii

ºi a mecanismelor optime de desfãºurare a Festi-

valului.

În rezultatul acestei activitãþi, în programul Festivalului

au fost incluse urmatoarele formaþiuni artistice care

au reprezentat toate domeniile de culturã ºi artã:

- teatrul �Eugen Ionesco�;

- formaþiile �Trigon�, �Cuibul�, �Tãlãncuþa�;

- duetul de pianiºti A. Lapicus ºi Iu. Mahovici;

- ansamblul de dansuri populare bulgare �Radoliubie� însoþit

de un grup de muzicanþi din satul Tvardiþa ;

- artiºti plastici A. Negurã, N. Bichir, ªt. Beiu, A. Cocieru, N.

Satcenco, S. Toma, I. Scerbina, E. Verebceanu, M.

Puºcaº.

De asemenea în cadrul Festivalului au fost prezentate

3 expoziþii de patrimoniu din colecþiile muzeelor de

Artã Plasticã (Icoana Moldoveneascã din sec. XVI-XIX),

de Etnografie ºi Istorie Naturalã ºi Arheologie, precum

ºi cîteva expoziþii de artizanat.

Astfel, Festivalul EST-OUEST din Die a oferit un

spectru larg de acþiuni cultural-artistice, spectacole,

concerte, expoziþii, vizionãri de film, întîlniri cu

22-24 noiembrie 1996

Valentina TESTEMIÞEANU

Festivalul Internaþional �Ex Aequo� de spectacole
radiofonice pentru copii, Bratislava, $ 673.79

4-9 noiembrie 1996

Stefan LOZINSCHI

Seminarul �SOS journalists in need�, Praga, $ 294.66

8-14 aprilie 1996

Elena BARTAªEVICI

Stagiu la Radio Belfort, Belfort, France, $503

Lidia MARIN

Al II-lea festival al statiilor locale de televiziune, Kosice,
$ 1875.53

Aneta GROSU, Alina RADU, Tatiana PLACHIDA, Natalia

SOLODOVNIC

Festivalul �Media Fest�, Costineºti,  $ 355.94

26-30 august 1996

Corina CEPOI

Conferinta AMARC �Voices without frontiers�
Kopenhaga, $ 1069.72

15-20 octombrie 1996

Lidia BANCIU, Lidia RUSNAC

International Documentary Filmfestival, Amsterdam
$ 2182.66

4-6 decembrie 1996

Alecu DELEU

Seminarul � Scrierea ºtirilor internaþionale�, Moscova
$187.44

Dian LACHI

Cheltuieli:  $ 9623.66

Cheltuieli totale:  $ 134804.44
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personalitãþi artistice, etc., într-un numãr de peste 60

de manifestaþii pe parcursul a douã sãptãmîni.

Pregãtirea ºi desfãºurarea Festivalului a avut loc în baza

unei convenþii de parteneriat incheiatã cu Ministerul Culturii

, Alianþa Francezã ºi Asociaþia �Festivalul EST-OUEST� din

Die, conform cãreia Fundaþia Soros a acoperit cheltuielile

legate de deplasarea delegaþiei din Moldova în Franþa, diurna,

precum ºi alte cheltuieli legate de asigurarea participãrii

echipelor artistice la Festival.

Cheltuieli:  $ 65924.00

TOP  TEATRU

Proiectul ��Top Teatru � 96�� a constituit cea de a doua ediþie a

unui program amplu, iniþiat în anul 1995, care urmãreºte

scopul de a sensibiliza atenþia publicului faþa de procesele

culturale ºi artistice, a iniþia relaþii eficiente între teatre ºi

publicul spectator, a stimula justa apreciere ºi susþinerea

performanþelor în domeniul teatrului. In cadrul proiectului a

fost lansat un mecanism nou de evaluare a performanþelor

teatrale bazat pe sondaje sociologice în mediul publicului

spectator (realizat de un grup de studenþi de la sociologie,

Academia de Studii Economice ) ºi în mediul teatral (realizat

de Agenþia de sondaje ��Flux��), însoþit de expertiza

profesionistã a criticii de specialitate.

Conform rezultatelor sondajelor ºi a expertizei profesioniste,

au fost înmînate premii ale Fundaþiei Soros:

- celui mai bun spectacol al anului �96

��Voci in lumini orbitoare�� de M.Viºniek, montat de teatrul

��Eugen Ionesco��

- celui mai bun regizor al anului �96

Petru VUTCÃRÃU

- celui mai bun actor al anului �96

Vlad CIOBANU

- celei mai bune actriþe a anului �96

Silvia LUCA

Parte componentã a proiectului a fost de asemenea

concursul de microspectacole gen �kapustnic� cu o

temã de actualitate anunþatã în prealabil - ��Vedetismul

la moldoveni�� - care a avut drept scop animarea

spiritului de creaþie, improvizaþie, ºi nu în ultimã

instanþa - curaj ºi responsabilitate civicã. În concursul

de microspectacole au evoluat 8 teatre din Moldova;

premiul pentru cel mai bun spectacol i-a revenit

Teatrului ��Satiricus��.

Cheltuieli: $ 7153.00

MUSIC  SESSION

Fundaþia a sprijinit printr-un grant ºi proiectul �Music ses-

sion�, autorii cãruia se aflã în cãutarea unor forme

netradiþionale de colaborãri de creaþie în domeniul muzicii,

încearcã sã implementeze în Moldova formule de activitate

managerialã.

Cheltuieli: $ 348.00

Ideea promovãrii artelor interpretative ºi stimulãrii unui per-

manent circuit de valori a determinat Fundaþia sã acorde

colectivelor de creaþie granturi pentru realizarea de proiecte

legate de stagiuni, ateliere de creaþie, festivaluri în republicã

ºi dincolo de hotarele ei.

Astfel, art-folk trio �Trigon� a beneficiat de un grant pentru

realizarea, la invitaþia  Academiei de Muzicã din Oslo, a unei

serii de ateliere artistice pentru studenþii acestei instituþii.

Atelierele s-au incheiat cu citeva spectacole muzicale

susþinute în cele mai prestigioase sãli de concerte din Oslo

ºi cu imprimarea materialului sonor pentru cel de-al doilea

CD al formaþiei ��Trigon��. Impactul acestui program constã

în familiarizarea publicului spectator din Norvegia, a

specialiºtilor din domeniu ºi a studenþilor cu experienþa de

valorificare a tradiþiilor folclorice în contextul muzicii

contemporane, acumulatã de muzicienii din Moldova.

Cheltuieli: $ 1858.00

În aceeaºi ordine de idei se înscrie ºi sprijinul financiar oferit

Teatrului Naþional �Mihai Eminescu� pentru organizarea

unei stagiuni cu ºase spectacole (cele mai performante

realizãri scenice din ultimii ani) la Bucureºti în perioada

16-22 decembrie � 96. Stagiunea Teatrului National

��M.Eminescu�� la Bucureºti ( prima de o asemenea amploare)

a constituit un eveniment important pentru promovarea

artei teatrale din Moldova.

Cheltuieli: $ 2581.00

Þinînd cont de situaþia precarã în care s-au pomenit în

anii de la urmã structurile artistice din Transnistria,
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Fundaþia a spijinit realizarea unui proiect înaintat de

cãtre Societatea iubitorilor de teatru ��Arlekino�� din
Tiraspol în colaborare cu Teatrul Dramatic Rus din
Tiraspol. Scopul proiectului a fost de a susþine

integrarea trupei de actori ai Teatrului din Tiraspol în

circuitul vieþii teatrale din Moldova, favorizarea, prin

intermediul limbajului artistic, a comunicãrii inter-

etnice. Susþinutã de Fundaþie, trupa din Tiraspol a

prezentat în faþa publicului chiºinãuian trei spectacole:

un spectacol din clasica rusã, unul din clasica

mondialã ºi un spectacol de revistã.

Cheltuieli: $ 1356.00

Pentru a facilita promovarea pe plan naþional ºi internaþional

a Corului de jazz �Musical Feast�, Fundaþia a oferit acestui

colectiv coral un grant pentru realizarea de imprimari audio

si video, precum ºi elaborarea materialului publicitar (afiºe,

buclete etc.).

Cheltuieli: $ 984.00

Fundaþia ºi-a orientat activitatea ºi în direcþia pregãtirii în

Moldova a unui public spectator permanent receptiv la creaþia

muzicalã universalã ºi cea naþionalã, prin familiarizarea lui

cu patrimoniul muzical instrumental ºi vocal.

Unul din proiectele importante susþinute de Fundaþie a fost

cel de valorificare a patrimoniului muzical universal:

miniatura francezã  în viziunea interpreþilor din

Moldova.

Proiectul a fost iniþiat de Iurie Mahovici, profesor la

Academia de Muzicã �G. Musicescu� ºi comportã un

scop polivalent cu largi implicaþii culturale, spirituale

ºi sociale.

Proiectul a fost axat pe promovarea artei interpreta-

tive ºi în special pe ridicarea nivelului culturii muzicale

a publicului prin introducerea în programele de con-

cert a comentariilor ºi incursiunilor literare.

Proiectul include pregãtirea ºi prezentarea în primã

audiþie a unui program inedit de miniaturã instru-

mentalã francezã ce cuprinde în exclusivitate creaþii

pentru copii sau dedicate copiilor, semnate de

compozitori francezi consacraþi: Ravel, Faure,

Debussy, Saint-Saens, Milhaud, Bizet.Pe baza

programului muzical pregãtit au fost prezentate 2

spectacole muzical-literare pentru copii susþinute în limba

românã ºi rusã ºi un recital de pian pentru un public

adult.

Programul muzical urmeazã a fi înregistrat pe CD ºi casetã

audio.

Cheltuieli: $ 1355.00

Un alt proiect axat pe aceleaºi deziderate a fost cel întitulat

�Arta coralã moldoveneascã medievalã ºi muzica
bizantinã ca patrimoniu cultural universal�. Programul

comportã un scop polivalent, multiplu, cu largi implicaþii

culturale. Autorii proiectului ºi-au argumentat opþiunea prin

faptul cã dintre toate modelele muzicologice generate de

cultura muzicalã a Bizanþului, doar arta coralã moldo-

româneascã nu a beneficiat de o fixare audio spre a fi

conservatã ºi difuzatã. Pînã în prezent nu existã nici o bandã

audio sau disc cu imprimãri ale acestui gen de artã coralã.

Scopul proiectului a urmãrit imprimarea de studiou în

interpretarea a douã colective corale a unui repertoriu de

piese corale pentru difuzarea lor ulterioarã prin reþelele de

librãrii, corurile de amatori, Radioul National, staþiile radio

nationale, private, ambasadele Moldovei în strãinãtate, agenþii

de turism.

Cheltuieli: $ 4174.00

Programul �Trei debuturi literare� a fost iniþiat de editura

�Arc� în vederea promovãrii ºi susþinerii tinerilor scriitori.

Programul a devenit tradiþional.

In anul 1996, în urma unei selecþii riguroase a

manuscriselor, editura ��Arc�� a nominalizat 3 cele mai

reprezentative nume de autori dornici sã-ºi facã

debutul in literaturã:

Luminiþa DUMBRÃVEANU

Iulian CIOCAN

ªtefan BAªTOVOI

ºi a editat în seria Debut literar 3 volume (douã de poezie ºi

unul de criticã literarã).

Cheltuieli: $ 7533.00

PROGRAM DE SPRIJIN PENTRU REVISTE DE

CULTURÃ ªI ARTÃ

Susþinerea revistelor de culturã ºi artã este o preocupare

constantã în activitatea Fundaþiei. In acest an Fundaþia

a întreprins un sondaj în mediile redacþionale în
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CSAC

Centrul Soros pentru Artã Contemporanã - Chiºinãu este o

nouã verigã în reþeaua CSAC. Din  primãvara anului 1996

ne-am orientat eforturile spre determinarea funcþiilor unui

astfel de organism la Chiºinãu. Reflectînd asupra tabloului

artelor vizuale locale, nu putem afirma cã metodele ºi

tendinþele avangardiste au fost un component constant al

vieþii culturale din Moldova. Atitudinea rezervatã a comunitãþii

artistice faþã de noile medii în plinã dezvoltare în

Occident se datoreazã în mare mãsurã moºtenirii

rezultatul cãruia a fost luatã decizia de a asigura cu

echipament tehnic revistele de artã ºi culturã.

Trei dintre cele mai importante reviste de culturã ºi

artã din R. Moldova - Sud-Est, Basarabia, Contrafort

au fost dotate cu echipament performant -calculatoare,

imprimante, faxuri.

Cheltuieli: $ 13444.00

A fost acordat de asemenea un grant în valoare de $ 521

pentru dotarea tehnicã a Uniunii Scriitorilor din Moldova.

Fundatia a sprijinit financiar ºi lansarea primului numãr al
revistei de limbã gãgãuzã ��Sabaa iildizi�� (��Steaua de

dimineatã��). Este o revistã literar-artisticã ºi istoricã editatã

în baza grafiei latine, intr-un tiraj de 3000 exemplare. Fundaþia

a acoperit cheltuielile tipografice pentru editarea acestui

numãr de revistã.

Cheltuieli: $ 3030.00

In cadrul aceluiaºi program Fundaþia a sprijinit financiar

apariþia unui numãr special al revistei ��Moldova��
consacrat Festivalului Est-Vest, Die, Franta. Proiectul a

fost realizat în parteneriat cu Alianþa Francezã ºi Ministerul

Culturii ºi a constituit o sursã de informare amplã a publicului

din Moldova asupra Festivalului de la Die.

Cheltuieli: $ 645.00

SEMINARE  ªI  ATELIERE  DE  CREAÞIE

Fundaþia þine în cîmpul ei de atenþie ºi promovarea unor noi

forme de expresie artisticã, a unor modalitãþi originale de

colaborare în domeniul artelor interpretative. Prin acest pro-

gram a fost susþinut în anul 1996 un proiect al Teatrului

Naþional �M. Eminescu� legat de organizarea ºi desfãºurarea

unui atelier de creaþie pentru actorii teatrelor din
Republicã ºi studenþii de la facultatea de actorie a
Institutului de Stat al Artelor. Atelierul a fost animat

de Scott Jonston - regizor din Anglia, specialist în

domeniu cu reputaþie internaþionalã ºi experienþã

notorie în desfãºurarea unor astfel de acþiuni. Atelierul

a fost axat pe implementarea unui sistem de tehnici

profesionale moderne necesare pentru menþinerea

formei artistice a actorilor ºi familiarizarea cu metodele

inovatoare de studiu ºi lucru în teatrele din Europa. La

cursurile organizate timp de o sãptãmînã în cadrul

atelierului au participat 60 actori profesioniºti ºi

studenþi de la facultatea de actorie.

In cadrul aceluiaºi program s-a desfãºurat atelierul cu tema
�Literatura basarabeanã contemporanã în paginile
revistelor franceze: actualitate ºi perspective de
colaborare�. Atelierul a fost susþinut de Josett Rassle,

scriitoare, redactor-ºef al revistei ��Missives��. In cadrul

programului Josette Rassle a avut întîlniri cu profesorii ºi

studenþii de la instituþiile de învãþãmînt superior, cu elevii de

la liceul ��Prometeu��, cu publicul francofon din Moldova

interesat de colaborare cu ediþiile periodice din Franþa. In

încheierea atelierului a avut loc lansarea numãrului special

al revistei ��Missives�� consacrat literaturii române din

Basarabia.

Cheltuieli: $ 2910.00

Cheltuieli totale: $113816.00
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�tradiþiei� RSSM, tradiþie bazatã pe corelaþia strânsã

�artã-ideologie�(dogmã), pe izolarea informaþionalã

din cauza închistãrii în spaþiul nostru geografic ºi, im-

plicit, pe �independenþa� ostentativã faþã de epicentrele

culturii universale.

De asemenea, ne-am orientat spre unele din cele mai

importante probleme ce au apãrut în acest context. Echipa

Centrului a luat în consideraþie nevoile ºi interesele artiºtilor,

ale grupurilor ºi formelor noi de artã, cuplate cu cele ale

publicului, infrastructurile culturale de stat existente ºi arta

oficialã, contradicþiile lor inerente. Acest þinut e supus

schimbãrilor ca acul unui barometru ce mãsoarã toate

presiunile regiunii. Societatea noastrã, inclusiv arta ºi cultura,

a fost formatã în ultimii cincizeci de ani de peisajul

multinaþional al fostului imperiu. Artiºtii din Moldova care au

absolvit diferite academii de artã în capitalele fostelor republici

ale URSS s-au  întors acasã ºi au modificat procesul artis-

tic, îmbogãþindu-l cu diverse culori naþionale. Înainte de

aceastã perioadã, artiºtii studiau la academiile de artã din

Iaºi ºi Bucureºti, fapt ce reflecta caracterul naþional al regiunii.

Oamenii au fost unul din cei mai semnificativi factori

motivaþionali, în special artiºtii, care sunt elementul de bazã

al acestei structuri. Ca ºi societatea întreagã, comunitatea

artisticã s-a aflat într-un proces perpetuu de transformare

din cauza unui ºir de configuraþii istorice/sociale, care

trebuiau înfruntate. Sentimentul permanent de instabilitate,

provenit din ultimul deceniu, e caracteristic pentru aceastã

regiune. Schimbãrile considerabile provocate de cataclismele

istorice/sociale (de exemplu rãzboiul din Transnistria,

antagonismele naþionale ºi politice, etc)   s-au fãcut simþite

în comunitatea artisticã localã. Aceastã perioadã a fost

caracterizatã de un pesimism resimþit în toate sferele

societãþii. El a rezultat în schimbãri substanþiale ale identitãþii

naþionale. Din cauza presiunii politice, oamenii s-au mutat în

�patriile lor istorice� sau au emigrat spre noile �pãmânturi

fãgãduite�. În acest timp am �pierdut� fundamental o întreagã

generaþie de artiºti, în special cei care s-au nãscut în anii

60. Veriga lipsã din lanþul comunitãþii noastre artistice s-a

fãcut resimþitã. Aceastã rupturã evidentã dintre

generaþiile anilor 40, 50 ºi 70 ºi cei din �generaþia

pierdutã� a avut un impact foarte mare asupra artelor

vizuale din Moldova.

Toate aceste considerente au servit drept bazã pentru

crearea unei instituþii ce s-ar ocupa de artele plastice

contemporane.

Altã misiune a Centrului a fost de a stabili un senti-

ment de armonie în cadrul acestei comunitãþi, care

mai trece prin dificultãþi sociale, economice ºi politice.

Reþeaua organizaþiilor culturale este ineficace din

cauza modificãrilor ºi schimbãrilor neîntrerupte.

Aceastã situaþie serveºte drept un scop în activitatea

Centrului ºi ajutã la clarificarea obiectivelor noastre

de duratã lungã. Multe din aceste instituþii sânt încã

bazate pe principiile trecutului. Un obiectiv al Centrului

e stabilirea metodelor de colaborare pentru formarea

unei vieþi culturale în societate. Centrul nostru se aflã

într-un proces de instituire a programelor în comun

cu organizaþii ca Ministerul Culturii, Uniunea Artiºtilor,

Institutul Istoriei ºi Teoriei Artei, Institutul de Arte etc.,

precum ºi cu organizaþii strãine. Domeniile de

activitate ale Centrului sînt foarte variate. Ele încearcã

sã sprijine programele care nu pot fi materializate la

moment de alte structuri de stat sau neguver-

namentale.

Pe parcursul primului an de funcþionare a Centrului nostru,

proiectele ºi formarea bugetului au urmãrit liniile generale

ale Reþelei existente. Ele au constat din trei pãrþi: Expoziþii,

Subvenþii pentru Artiºti ºi Documentarea Artiºtilor Plastici.

Operând cu bugetul de implementare ºi urmãrind deciziile

Comisiei, Centrul a pus accentul major pe expoziþii ºi

documentarea lor (filme video, afiºe, cataloage). Douã

expoziþii mari ºi un seminar internaþional au fost organizate.

KILOMETRUL 6

O probã serioasã pentru personalul CSAC Chiºinãu a fost

prima expoziþie anualã, întitulatã Kilometrul 6. Prin lansarea

conceptului acestei expoziþii ne-am asumat sarcina de a

aborda mai multe probleme ce þin de o anumitã perioadã

culturalã a þãrii noastre. El reflectã ultimii ºase ani de activitate

artisticã în Moldova, în condiþiile unui mediu strãin experienþei

lor precedente. Expoziþia s-a concentrat asupra parti-

cularitãþilor momentului în raport cu itinerarul evoluþiei

artelor vizuale. Titlul denotã intenþia de a prezenta

publicului un cadru expoziþional cu unele trãsãturi de

bilanþ. Evoluþia perioadei culturale predecesoare

Kilometrului 6 a determinat apariþia unor premise

pentru modelarea unor atitudini noi printre artiºtii

noºtri faþã de varietatea mijloacelor netradiþionale de

exprimare. Am scos un catalog al expoziþiei; aceasta

e prima publicaþie a Centrului.
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OPERA  DESCHISÃ

Opera Deschisã a fost primul seminar internaþional ºi

companion teoretic al Kilometrului 6. El a adunat

oameni din diferite þãri pentru a examina contextul

istoric al termenului �opera deschisã� în raport cu

practica artisticã curentã. Aceºti istorici de artã, curatori

ºi artiºti au abordat probleme de interes pentru

comunitatea artisticã localã.

carbonART

Primul proiect formal al CSAC - Chiºinãu s-a numit

carbonArt. Experimental prin natura lui, el a avut loc în vara

anului 1996 într-o fostã tabãrã de �pionieri�. Proiectul a

împlinit dorinþa artiºtilor locali de a se angaja în noile medii

legate de arta environmentalã. Termenul a fost ales pentru a

sugera ideea folosirii directe a mediului ca formã de exprimare

artisticã. Folosind metodele artistice �inovative�, artiºtii au

modelat mediul în conformitate cu viziunea ºi concepþia lor

proprie despre lume. �Inovative� ºi în sens de contextul

neobiºnuit oferit pentru artiºti. Artistul ºi-a impus lucrarea

sa naturii (a aplicat ideea), recunoscînd caracterul

efemer al proiectelor sale. În timpul acestei tabere

artiºtii au deþinut ambii poli ai comunicãrii, cel al

producãtorului ºi al spectatorului. CSAC - Chiºinãu a

propus reluarea acestui eveniment în formã de proiect

SCARP, vara aceasta, cu implicarea CSAC - Bucureºti

ºi CSAC - Odesa.

CLUBUL  ARTIªTILOR

Cluburile Artiºtilor sunt o serie de întîlniri ce se desfãºoarã

din 1996. Ele constau din schimburi de idei ºi informaþii dintre

Centrul nostru ºi artiºti, istorici de artã etc. Aceste întîlniri

cautã sã rezolve diferite probleme legate de activitatea

artisticã. De exemplu, una din ele, ce va avea loc în viitorul

apropiat, îºi va propune sã-i înveþe pe artiºti sã elaboreze

proiecte creative ºi eficiente.

Cheltuieli:  $ 15748.41

DOCUMENTARE

Centrul a început documentarea largã a celor mai

importanþi artiºti locali. A început crearea bazei de date

a CSAC prin documentarea a cinci artiºti plastici locali:

M.GRECU, A. MUDREA, A. COLÂBNEAC, A. SÎRBU,

Vl.BOLBOCEANU. Vom extinde proiectul de documen

tare în 1997 ca aceasta sã fie cât mai cuprinzãtoare.

Cheltuieli :  $5000.00

CSAC -Chiºinãu ºi-a început activitatea cu o poziþie puternicã

în societate ºi a devenit o instituþie eficace în domeniu. El a

preluat principiile democratice de adoptarea a deciziilor,

proprii Societãþii Deschise, implicînd profesioniºti în Comisia

sa. Evenimentele organizate de Centru pînã acum au fost

de un interes considerabil pentru oamenii implicaþi. Reacþia

publicului ºi reportajele mass media despre evenimentele

organizate de Centru au fost extrem de pozitive. Personalul

ºi comisia Centrului vor continua sã promoveze tendinþele

moderne în arta contemporanã. În 1997 Centrul va încerca

sã mãreascã impactul activitãþilor sale asupra societãþii,

pregãtind mai multe manifestãri culturale de mari proporþii.

Centrul nostru se aflã într-un proces de realizare a mai multor

evenimente, independent ºi împreunã cu  organizaþiile lo-

cale ºi strãine. O funcþie importantã, ce va continua, este

lãrgirea accesului comunitãþii artistice locale la mediile noi ºi

transformarea lor într-o parte integrantã a educaþiei artistului

aici. Sunt în curs de lansare proiectele pentru instituþiile de

studii în domeniul artelor din Moldova în concordanþã cu

scopurile ºi nevoile lor exprimate. Accesul la Internet ºi noile

tehnologii de comunicare ar contribui la o instruire a artistului

privind procesele contemporane. În sfîrºit, vom ajuta

artiºtii molodoveni sã intre în lumea artisticã la nivel

global, proces ce va fi realizat prin alierea noastrã la

toate instituþiile ce activeazã în domeniu. Toate

activitãþile noastre vor atinge acest scop prin

canalizarea energiei într-un singur flux.

GRANTURI  PENTRU  ARTIªTI

Au fost acordate subvenþii mediului artistic pentru

realizarea diverselor proiecte:

Ion MORARU
Expoziþie personalã în Romania,  $735.48

Alexandru ªCHIOPU
Workshop, Dubrovnik,  $793.44

Lilia DRAGNEVA
Workshop, Dubrovnik,  $793.44

Asociaþia AGATHON
Expoziþia Eleonora Romanescu,

cazarea oaspeþilor, publicitate, $499.25
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Vecislav FISTICANU
Bienala de picturã, Sofia,  $208.84

Mihai POTÂRNICHE
Expoziþie �Body art� $700.00

Ion CHIªCA
Bienala de picturã, Sofia, $208.84

Anatol DANILIªIN
Expoziþie  personalã, Paris, $553.64

Alexei COLIBNEAC
Expoziþie personalã, Cehia,  $913.71

Leonid TANASIEV
Expoziþiea anualã CSAC Tallinn,  $490.58

Valentin MASLOV
Materiale, $99.56

Eleonara BARBAS
Expoziþia anualã CSAC Sofia, $231.25

Eugen VEREBCEANU
Deplasare la expoziþia anualã CSAC Sofia, $231.25

Maria FUSU
Expozitia personalã din toamna 1997, $1300.00

Irina KALAªNICOVA
Expoziþia anualã CSAC, Vilnus, $540.00

Cheltuieli: $8298.28

KILOMETRUL 6

Artiºti participanþi:

Pavel BRAILA

Ion BULIBAS

Iurie CIBOTARI

Victor DOROªENCO

Veaceslav DRUÞÃ

Alexandru ERMURACHI

Lucia MACARI

Mircea PUªCAª

Stefan SADOVNICOV

Igor ªCERBINA

Valentin ÞÃRNÃ

Alexandru TINEI

Mark VERLAN

Gabriel SCOARTA

Grup de artiºti din Tiraspol

Iurie CIBOTARU

Alexandru ªCHIOPU

Lilia DRAGNEVA

Cheltuieli: $6673.07

Notã: Suma $5000.00 a fost realocatã prin decizia

comisiei CSAC pentru editarea catalogului �KILOMET

RUL 6�

Cheltuieli granturi pentru artiºti: $14972.35

BULETIN  DE  ARTÃ

La moment Moldova nu are încã o publicaþie specialã

de artã, care sã reflecte  situaþia în domeniul artelor

vizuale, design ºi arhitecturã. Iatã de ce CSAC a iniþiat

o ediþie specialã, ce reflectã  toate evenimentele din

acest domeniu. Publicaþia mai propune cititorilor

articole din istoria artei, esteticã, evenimente culturale

locale ºi internaþionale.

Buletinul este un prim pas spre un Art-magazin în

Moldova.

Cheltuieli: $2519.29

Cheltuieli operaþionale: $41958.33

Cheltuieli totale: $81223.67

Alocat: $16621.00

EDITARE  DE  CARTE

Programele de editare de carte sînt orientate, în mare, spre

cãrþi din domeniul ºtiinþelor sociale ºi umanistice: economie,

drept, sociologie, istorie, filosofie, relaþii internaþionale, ceea

ce nu exclude ºi participarea Fundaþiei în lansarea unor

importante studii, monografii, culegeri de articole din alte

domenii, precum ºi cãrþi de beletristicã de certã valoare

artisticã.

Fundaþia urmãreºte totodatã ºi scopul de a stimula activitatea

editurilor, în primul rînd a celor nestatale, optînd pentru

stabilirea unor relaþii de parteneriat dintre Fundaþie ºi edituri

întru promovarea unor strategii eficiente de editare ºi

distribuire a cãrþii.

La selectarea cãrþilor s-a þinut cont de opþiunea strategicã a

Fundaþiei de a sprijini editarea acelor cãrþi care au un real

impact social. Mecanismul de desfãºurare a programelor de

Editare de carte s-a bazat pe o conlucrare a Fundaþiei cu

editurile (ºi nu cu autorii manuscriselor), urmînd ca anume

editura sã-ºi asume întreaga responsabilitate pentru editarea

ºi difuzarea cãrþii.
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Programul s-a desfãºurat în baza unui concurs

deschis, în urma cãruia pe parcursul anului 1996

Fundaþia a acordat granturi pentru editarea urmãtoa-

relor titluri:

cãrþi cu caracter istoric:

N. CORLÃTEANU�Nandriºii,Povestea unui neam

bucovinean�, editura Revista Limba Româna

�C. Stere în faþa prezentului�, editura ��Cartier��

cãrþi din domeniul economiei:

Alain PEREYFITTE, �Du miracle en economie�

versiune româneascã, EUS

cãrþi de teorie, criticã ºi istoria artei:

L.TOMA, �M. GRECU. Viaþa si opera�

album-monografie, editura Uniunii Scriitorilor

A.BURLACU,�Critica în labirint�, editura ��Arc��

beletristicã de valoare notorie:

�Aglaia. Roman anonim din sec. XIX�, editura ��Arc��

A. BUSUIOC, �Lãtrind la lunã�, editura ��Arc��

Cheltuieli: $ 20610.00

In acelaºi program s-au tradus ºi s-au editat pentru uzul

editorilor din Moldova materialele unui training care s-a

desfãºurat in Alabama, USA, februarie, martie 1994, cu tema

�Activitatea editorial - poligraficã (sfaturi pentru
iniþiatorul unei mici afaceri)�.

Fundaþia a desfãºurat ºi în anul 1996 programele de cursuri

ºi seminare pentru editori in cadrul cãrora au funcþionat in

continuare:

Cursurile de utilizare a calculatorului pentru personalul
încadrat în activitatea editorialã, iniþiat ºi realizat de Centrul

Editorial Didactic Soros. La aceste cursuri editorii au avut

posibilitatea sã studieze sistemele informaþionale ce fac parte

din tehnologiile avansate de prelucrare a informaþiei

la computer.

Cheltuieli: $ 11596.00

Fundaþia a finanþat participarea unui grup de editori

din Moldova (reprezentînd Editurile ��Arc��, ��ªtiinþa��,

��Cartier�� ºi ��Sigma��) la Conferinþa Internaþionalã cu

tema �Legislation for the book world� (�Legislaþia
în domeniul editãrii de carte�), organizat de Consiliul

Europei in zilele de 13-15 noiembrie 1996 la Varºovia.

Cheltuieli: $ 2617.00

PROGRAMUL  REGIONAL  DE  TRADUCERE  ªI

EDITARE  DE  CARTE

Acest program a fost lansat în Moldova în anul 1996 ºi îºi

propune sã realizeze douã obiective majore: sã sprijine

editarea cãrþilor care promoveazã gindirea criticã ºi valorile

societãþii deschise, ºi, pe de altã parte, sã încurajeze

dezvoltarea unei industrii editoriale naþionale viabile. Logica

programului este urmãtoare: o carte tradusã dintr-o limbã

strãinã ºi editatã în tiraj mic cere investiþii serioase. Respectiv

astfel de cãrþi vor apare în vînzare la preþuri mult mai mari

decît cele stabilite pe piaþa naþionalã de carte ºi vor fi

nevandabile. Acoperirea parþialã a cheltuielilor de producere

(60-65%) permite editurilor sã reducã preþul de vânzare a

cãrþilor pînã la un nivel rezonabil.

Pe parcursul anului 1996, în baza unui concurs

deschis, care s-a desfãºurat în douã etape, au fost

selectate nouã titluri de carte de referinþã din Occident

în domeniile economie, drept, istorie, culturã:

Eric HOBSBAWN, Nation and nationalism, Age of Ex-

tremes

Martin WIGHT, Power Politics

Hedley BUL,  The Anarhical

Francis Harry HINSLEY, Sovereignty

Arend LIJPHART, Democracies

Herbert L.A.HART, The Concept of Law

Clifford GEERTZ, The interpretation of cultures

Eric WOLF, Peasants

Editurile din Moldova care urmeazã sã traducã ºi sã

editeze cãrþile respective sunt: Cartier, Sigma, Cartea

Moldovei, Arc, ªtiinþa.

Programul este în plinã desfãºurare. O parte din cãrþi sînt

deja traduse. Apariþia primelor cãrþi din program este

preconizatã pentru a doua jumãtate a anului 1997.

Bugetul programului în valoare de $ 59000.00

constituie o cofinanþare a Fundaþiei Soros din Moldova

ºi CEU Press în proporþie de 1:1.

Cheltuieli totale: $ 32473.00
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CASA  �LUMEA  DESCHISÃ�

CENTRUL INDEPENDENT DE JURNALISM

STUDIOUL  TV

CENTRUL DE INFORMAÞII UNIVERSITARE
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CASA �LUMEA DESCHISÃ�

Casa �Lumea Deschisã� ºi-a început activitatea în 1994, fiind

unul din proiectele de lungã duratã ale Fundaþiei Soros

Moldova. Scopul proiectului a fost crearea unei instituþii non-

guvernamentale, cu caracter non-profit, care sã activeze în

domeniile-cheie de tranziþie spre o societate deschisã:

- libertatea expresiei;

- accesul liber la informaþie.

Aceste douã componente sine qua non ale societãþii

democratice au lipsit aproape cu desãvîrºire în perioada

sovieticã, iar schimbãrile dramatice de la cumpãna deceniului

trecut nu au dus la o ameliorare imediatã.

Pentru a contribui la schimbãrile în aceste direcþii în cadrul

Casei �Lumea Deschisã� activeazã cîteva departamente:

Centrul Independent de Jurnalism

Studioul TV

Centrul de Informaþii Universitare

ªcoala de Limbã Englezã

Clasa de Computere.

Activitatea Casei �Lumea Deschisã� este orientatã în primul

rînd spre mass media din Moldova. Centrul Independent de

Jurnalism este unica instituþie de acest fel din republicã ºi,

la doi ani de la înfiinþare, este bine cunoscut atît la noi, cît ºi

peste hotare. Oportunitatea apariþiei sale în peisajul ziaristic

moldovenesc este confirmatã de interesul permanent al

jurnaliºtilor ºi de participarea lor activã la evenimentele

desfãºurate sub egida Centrului.

Studioul TV al Casei �Lumea Deschisã�, conceput iniþial ca

o �unealtã� a Centrului Independent de Jurnalism,

care sã ofere tinerilor jurnaliºti posibilitatea de a studia

ºi a experimenta, a reuºit într-un an ºi jumãtate sã

depãºeascã condiþia de �anexã� a Centrului ºi s-a

lansat în realizarea unor proiecte proprii. Majoritatea

proiectelor vizeazã antrenarea cadrelor tinere la

crearea unor emisiuni, filme, clipuri, crochiuri etc.

Centrul de Informaþii Universitare este singura instituþie

din Moldova care oferã gratis servicii de consultanþã cu privire

la studiile universitare ºi post-universitare în SUA ºi Europa

Occidentalã. Fiind dotat cu o bibliotecã specializatã ce conþine

cãrþi, cataloage, discuri electronice, computere

conectate la Internet, Centrul a devenit punctul de

atracþie pentru toþi cei interesaþi de viaþa universitarã

ºi academicã din Occident.

ªcoala de Limbã Englezã, care activeazã din 1994, ºi-a

propus sã modifice tradiþiile de predare a limbilor strãine,

înscãunate în pedagogia de la noi pe parcursul deceniilor.

Cu acest scop în fiecare an sunt invitaþi 5-6 profesori

americani care predau engleza folosind metodici moderne,

adaptate la condiþiile locale. În acest rãstimp ºcoala a fost

frecventatã de cîteva mii de studenþi, pentru care limba

englezã a încetat sã fie o barierã ºi a ajuns un mijloc de

comunicare extrem de util. Studenþii ºcolii beneficiazã de

biblioteca Centrului de Informaþii Universitare, de laboratorul

lingvistic audio ºi video, precum ºi de Clasa de Computere

dotatã cu programe specializate de studiere a limbii engleze.

Clasa este de asemenea folositã la �alfabetizarea�

computerizatã a jurnaliºtilor, machetatorilor, pictorilor,

designerilor etc.

În cei doi ani ºi jumãtate de activitate Casa �Lumea Deschisã�

a devenit un organism important al vieþii publice din Moldova.

Colaborarea permanentã cu USIA (Agenþia Statelor Unite

de Informaþii), proiectele comune cu OSCE, Fundaþia

Internaþionalã pentru Sisteme Electorale (IFES), Fondul Eu-

ropean pentru Libertatea de Expresie, Centrul Internaþional

pentru Jurnaliºti (CFJ, Washington) sunt probe de maturitate

pentru Casa �Lumea Deschisã�, dar ºi puncte de reper pentru

anii ce urmeazã.

În anul 1996 Fundaþia Soros a finanþat programe ºi

proiecte administrate de Casa �Lumea Deschisã� în

valoare totalã de $ 235913.00 , inclusiv $ 21865.00 alocaþi

din bugetul anului 1995.
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Centrul Independent de Jurnalism

Centrul Independent de Jurnalism a fost inaugurat pe 1

decembrie 1994 ca o parte componentã a Casei Lumea

Deschisã.

Activitatea CIJ se bazeazã pe principiile unei prese

profitabile, libere ºi independente. Scopul Centrului este

de a oferi instruire ºi resurse informaþionale ziariºtilor,

studenþilor ºi profesorilor, contribuind, prin aceasta, la

dezvoltarea presei independente din R. Moldova.

Programul de instruire al CIJ include seminare ºi cursuri
de scurtã duratã pe diferite teme: legislaþia presei, scrierea

ºtirilor ºi reportajelor, gestiunea ºi finanþarea organizaþiilor

mass media, publicitatea ca sursã de venit, producþia staþiilor

radio ºi TV locale etc.

Activitatea CIJ mai include editarea buletinului informativ
sãptãmînal �Lumea Deschisã�, digest din mass media de

peste hotare ºi a buletinului analitic �Mass media în Moldova�.

Baza de date a CIJ se alcãtuieºte ºi se completeazã

în funcþie de cerinþele jurnaliºtilor, organizaþiilor mass

media ºi de rezultatele cercetãrilor efectuate în

domeniu.

Sub egida CIJ activeazã Clubul de presã de la Chiºinãu,

organizat în comun cu Comitetul pentru libertatea presei din

Moldova.

La 10 octombrie 1996 ºi-a fãcut apariþia în lumea undelor

staþia de radio a Casei Lumea Deschisã, Radio d �Or. Alãturi

de Studioul Video al CLD care activeazã de doi ani, radio

d�Or este un bun laborator pentru jurnaliºti.

În anul 1996 CIJ ºi-a început activitatea cu:

�Reportajul TV� - curs pentru telejurnaliºti
16-20 ianuarie

Buletinele de ºtiri sînt, de regulã, cele mai populare emisiuni

TV în toatã lumea. ªtirile TV de la noi se alcãtuiesc în mare

parte din informaþii (neadaptate pentru televiziune), parvenite

de la agenþiile de presã ºi de aceea sînt mai puþin interesante

ºi dinamice, iar puþinele reportaje  incluse într-un buletin

informativ sînt, de cele mai dese ori, de o calitate proastã.

Aceste momente ne-au determinat sã organizãm cursul

pentru telejurnaliºti �Reportajul TV�. Pentru a þine acest curs

l-am invitat pe Dl Michael Mulford, director al Waterfood

Productions, profesor la ºcoala BBC din Bucureºti. Deosebit

de utile pentru participanþi au fost orele practice, cînd fiecare

a avut posibilitatea sã înregistreze un interviu, sã facã un

comentariu sau sã pregateascã un buletin de ºtiri TV.

Jurnaliºtii au însuºit cum se alcãtuieºte un set de informaþii

TV, modalitãþi de scriere a comentariilor, cum se face un

reportaj TV profesionist etc.

Cursul �Reportajul TV� s-a bucurat de un mare succes. Au

participat 22 de jurnaliºti, 10 dintre ei fiind de la staþiile TV

locale din Bãlþi, Comrat, Rîºcani, Ceadîrlunga, Tiraspol,

ªtefan-Vodã, Nisporeni etc.

Cursul de studiere a sistemului operaþional �Windows
95� , 11-16 martie 1996

Programul a fost organizat pentru jurnaliºtii din presa scrisã

ºi a avut drept scop familiarizarea lor cu noþiunile de bazã

ale utilizãrii calculatorului.

Pînã nu demult la unica ºcoalã de jurnalism din Moldova,

care este facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii

a USM, nu a existat un curs de studiere a tehnicii de calcul,

în timp ce majoritatea redacþiilor nu pot concepe activitatea

lor zilnicã fãrã utilizarea computerelor. Cunoºtinþele obþinute

la cursul organizat de CIJ au permis jurnaliºtilor sã utilizeze

mai eficient calculatorul.

Seminarul �Relaþii publice�
8-11 aprilie 1996

 �Relaþii publice� este un domeniu puþin studiat în republica

noastrã ºi practic necunoscut pentru jurnaliºti. Prin acest

seminar am dorit sã explicãm jurnaliºtilor posibilitãþile pe care

le oferã relaþiile publice în ce priveºte tehnicile de promovare

ºi comunicare. În timpul seminarului ne-au  telefonat mai

multe persoane interesate de PR ºi ne-au sugerat sã

organizãm un seminar pentru purtãtori de cuvînt, responsabili

pentru relaþiile cu presa ºi publicul de la diferite instituþii,

organizaþii de stat ºi independente.
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Consultaþii �Reportajul economic în presa scrisã�
17 iunie - 12 iulie 1996

Jurnaliºtii moldoveni care scriu astãzi despre reformele

economice ºi economia de piaþã posedã cunoºtinþe

insuficiente pentru ca sã analizeze procesele din acest

domeniu ºi sã facã o presã economicã profesionistã. Acest

lucru s-a remarcat ºi în timpul conferinþei din 6 martie 1996

�Un public informat, un cîºtig pentru reforma economicã�,

organizatã de Compania �Mendez England & Associates�.

Profitînd de faptul cã în vara lui 1996 în Moldova s-a aflat

dna Karen West, jurnalistã americanã, specialist în probleme

economice cu o experienþã de lucru de peste 16 ani la Seattle

Post-Intelligencer, CIJ a invitat-o sã ofere consultaþii celor

mai influente ziare economice de limbã rusã. Dna Karen West

ºi-a îndeplinit perfect misiunea, iar ziarele �Economiceskoie

Obozrenie�, �Delovaia Gazeta�, �Nezavisimaia Moldova�,

�Biznes ãlita�, �Kiºinevskie Novosti�, revista �Finansî I rînki�

au beneficiat de consultaþii profesioniste în ce priveºte

abordarea temelor economice în presã.

Seminarul �Mass media ºi campaniile electorale�
1-3 iulie 1996

Seminarul s-a desfãºurat cu participarea specialã a dlui

Laurent Leblond, jurnalist, reprezentant al Fondului Euro-

pean pentru Libertatea de Expresie ºi a dlui Jochen Leibel,

ziarist german, grupul Springer (�Die Welt�, �Bild Zeitung�

etc). Programul seminarului a cuprins comunicãri ºi dezbateri

în problemele implicãrii presei în campaniile electorale:

legislaþia cu privire la alegeri ºi presã, publicitatea politicã

din presã ºi independenþa jurnalistului, principiile jurnalismului

ºi partizanatul politic-electoral, partidele ºi mijloacele de

informare în masã etc.

Seminarul a fost organizat pentru reporteri ºi redactori de la

publicaþii de presã ºi structurile audiovizuale din Republica

Moldova specializaþi în reflectarea problematicii electorale.

Finanþarea: Seminarul a fost finanþat de Fondul European

pentru Libertatea de Expresie ºi Fundaþia Soros Moldova.

Consultaþii ºi cursuri pentru reporteri radio
18-24 iulie 1996

În ultimii 4 ani în Moldova au apãrut succesiv mai multe staþii

de radio nestatale. Noile posturi pe unde ultrascurte au mult

entuziasm, dar mai puþinã experienþã. Formatul programelor

la toate este preponderent muzical. De accea

posibilitatea ascultãtorului interesat de ºtiri ºi emisiuni

informative de a alege este foarte redusã.

Consultaþiile ºi  seminarul organizate de CIJ au

contribuit la sporirea valorii informative a comunicãrii

prin intermediul staþiilor radio nestatale.

Cursul de studiere al programului �PAGE MAKER�
12-17 august 1996

Este un fapt cunoscut cã aspectul grafic al ziarului poate

influenþa gradul lui de popularitate. Tranziþia ziarelor la

machetarea computerizatã a accentuat problema lipsei

cadrelor pregãtite în acest domeniu. CIJ a încercat sã

contribuie la soluþionarea problemei prin organizarea cursului

�PAGE MAKER�.

Conferinþa Internaþionalã �Mass media, partidele politice
în alegeri�, 4-5 septembrie 1996

Conferinþa a fost organizatã în primul rînd pentru jurnaliºtii

ºi experþii în alegeri din Moldova. Au participat aproximativ

100 de persoane: jurnaliºti ºi lideri ai partidelor politice de la

noi, experþi ºi jurnaliºti din Rusia, Romania, SUA, Marea

Britanie ºi Franþa. Scopul realizat de acest proiect a

fost informarea publicului din Moldova despre

experienþa în domeniul alegerilor din alte þãri.

Conferinþa a stimulat o atitudine mai serioasã faþã de

procesul alegerilor ºi a ajutat jurnaliºtii sã înþeleagã

cã în timpul campaniei electorale polemicile

interminabile trebuie sã cedeze locul informãrii veridice

ºi obiective.

Organizatorii ºi finanþarea: La realizarea cu succes a acestui

proiect au participat: Centrul Independent de Jurnalism al

Casei Lumea Deschisã, Fundaþia Soros Moldova, USIA,

Ambasada SUA, Fundaþia Internaþionalã pentru Sisteme

Electorale (IFES), Alianþa Francezã din Moldova.

Seminar pentru ingineri radio
9-11 septembrie 1996

Accesul la informaþia tehnicã în Moldova fiind destul de dificil,

seminarul a fost binevenit pentru  personalul tehnic care

deserveºte instalaþia de emisie radio a staþiilor; ei au avut

posibilitatea sã cunoascã noi tehnici folosite în emisia ºi

productia radio profesionalã. Interesul manifestat de

majoritatea participanþilor a fost axat prioritar pe latura tehnicã

a producþiei (inclusiv de programe). Toþi participanþii au

demonstrat cã au înþeles prioritãþile, corecta conectare
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a aparaturii în studio, antifonarea ºi folosirea

microfoanelor. Partea digitalã a emisiei radio este fãrã

îndoialã viitorul tuturor staþiilor radio, dar pînã la

achiziþionarea acestor scumpe dar extraordinare

echipamente participanþii au însuºit cum pot utiliza cu

performanþe maxime echipamentul analogic (mult mai

ieftin).

Seminarul �Privatizarea ziarelor locale�
16-18 septembrie 1996

Presa localã din Moldova a pornit pe calea anevoioasã de

obþinere a independenþei. Problema cu care se confruntã

jurnaliºtii de la ziarele locale la aceastã etapã este lipsa de

informaþie care ar descrie o experienþã în ce priveºte

privatizarea mijloacelor mass media locale. Reieºind din cele

expuse, am organizat seminarul: �Privatizarea ziarelor locale�.

De fapt, presa localã traverseazã astãzi o perioadã de crizã

acutã. Cu atît mai important pentru jurnaliºti a fost sã afle ce

presupune conceptul unui ziar independent ºi care sunt paºii

ce te pot aduce la o independenþã realã. Ca rezultat, jurnaliºtii

au cunoscut experienþa de tranziþie la o presã liberã a

Sloveniei, þarã cu probleme apropiate de cele ale Moldovei.

�Managementul agenþiilor de presã�
24 septembrie - 15  octombrie 1996

Dorinþa de a face o presã profitabilã încã nu e totul. Impor-

tant e sã ºtii ce ºi cum se face. Altfel spus, o strategie

managerialã bunã, poate asigura existenþa oricãrei

întreprinderi, inclusiv a organizaþiilor mass media.

Orice structurã mass media este în primul rînd o afacere, în

care partea creativã (scrierea ºi redactarea materialelor) nu

poate exista fãrã de ceea materialã - aceasta a fost ideea pe

care a reuºit s-o implimenteze dna Judy Yablonky (jurnalistã

ºi consultant în probleme de comunicare, cu o experienþã de

lucru în presa internaþionalã de aproximativ 25 de ani), care

a oferit consultaþii agenþiilor de presã de la noi.

Finanþarea: Programul �Consultaþii pentru agenþiile de

presã� a fost cofinanþat de cãtre Centrul Internaþional

pentru Jurnaliºti (International Center for Journalists)

de la Washington ºi Fundaþia Soros Moldova.

Seminarul �Stilul occidental de scriere�
14-17 octombrie 1996

În mijlocul lui octombrie 1996 CIJ a organizat un semi-

nar de 4 zile pentru familiarizarea jurnaliºtilor de la

diferite publicaþii ºi agenþii de ºtiri din Moldova cu

standardele ºi stilurile de scriere ale agenþiilor strãine.

Majoritatea participanþilor au fost redactori proaspãt

angajaþi ai agenþiilor de ºtiri :Moldova Press, BASA-

press, Infotag ºi Interlic. În ultima zi a seminarului s-a

þinut un curs special pentru redactorii de la agenþiile

de presã, care pregãtesc varianta englezã a fluxurilor

informative.

Un rezultat al seminarului a fost îmbunãtãþirea

considerabilã a calitãþii ºtirilor în limba englezã,

pregãtite de agenþiile de presã de la noi.

�Administraþia nou aleasã - Cum trebuie tratatã în
presã?�
18-22 noiembrie1996

Pe 17 noiembrie în Moldova s-a desfãºurat primul tur al

alegerilor prezidenþiale. Alegerile presupun întotdeauna ºi

schimbãri în structura organelor administrative. Ce atitudine

trebuie sã promoveze presa faþã de administraþia proaspãt

aleasã? La întrebarea în cauzã s-au gãsit rãspunsuri în cadrul

seminarului din 18 - 22 noiembrie.

Actualitatea temei a determinat în mare parte succesul

seminarului ºi impactul pe care acesta l-a produs asupra

jurnaliºtilor.

Finanþarea: La finanþarea acestui program au participat

Centrul Internaþional pentru Jurnaliºti (International Centre

for Journalists) din Washington, SUA ºi Fundaþia Soros

Moldova.

Seminar �Purtãtorii de cuvînt în relaþia publicã: tehnici
de comunicare�
25-27 noiembrie 1996

Scopul seminarului a fost  sã ofere purtãtorilor de cuvînt ºi

secretarilor de presã de la structurile statale ºi cele

neguvernamentale cît mai multã informaþie în ce priveºte

tehnicile civilizate de prezentare ºi apãrare a imaginii

organizaþiilor pe care o reprezintã.

La seminar au fost discutate temele:

- miracolul sfîrºitului de secol: arta comunicãrii ºi

relaþiile publice

- cum se face o prezentare publicã

- purtãtorul de cuvînt: liant de comunicare între instituþie ºi

mass media;
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- campaniile de presã

Seminarul a fost calificat de cãtre toþi participanþii ca

fiind extrem de util ºi interesant.

Seminar �ªtirile ºi evenimentele curente�
2-13 decembrie 1996

Încã un proiect de mare succes al anului 1996 a fost

seminarul �ªtirile ºi evenimentele curente� organizat de

Centrul de training al Deutshe Welle Radio, Germania,

Centrul Independent de Jurnalism al Casei Lumea

Deschisã ºi Fundaþia Soros Moldova.

Unul din scopurile seminarului a fost de a învãþa

reporterii radio sã analizeze ºi sã stabileascã criteriile

de evaluare a ºtirilor radio, sã pregãteascã programe

ºi buletine de ºtiri atractive ºi concise.

Douã lucruri absolut noi pentru experienþa centrului au fost:

- organizarea unui seminar, limba de lucru a cãruia a fost

engleza (adicã pentru reporteri radio care posedã bine limba

englezã);

- instruirea unei echipe internaþionale

Cu toate riscurile, seminarul s-a dovedit a fi o reuºitã a CIJ.

Centrul Deutsche Welle ºi-a asumat cheltuielile de participare

a instructorilor la seminar, iar Fundaþia Soros Moldova a

acoperit cheltuielile de participare la seminar a jurnaliºtilor

din Romania ºi Ucraina.

CLUBUL  DE  PRESÃ

Clubul de presã de la Chiºinãu, dupã un an de activitãþi de

rezonanþã (întîlniri cu personalitãþi importante ale vieþii

politice ºi cele douã ºedinþe festive cu îmnînarea

premiilor pentru cei mai populari ziariºti) are reputaþia

unei instituþii în care se produc dialoguri deosebit de

utile pentru jurnaliºti, dar ºi pentru opinia publicã.

În anul 1996 invitaþi ai clubului au fost:

- deputaþii Aurel CEPOI ºi Iurie ROªCA

ºedinþa din 26 ianuarie 1996, la care s-au discutat deficienþele

cadrului legal de funcþionare a mijloacelor de informare în

masã;

- vicepreºedintele parlamentului Dumitru DIACOV

- consilierul prezidenþial Anatol CIOBANU

- ºefa secþiei acte prezidenþiale Olga POALELUNGI

- Mihai Petrache de la direcþia juridicã a parlamentului

22 februarie, ºedinþã dedicatã discuþiilor pe marginea

respingerii modificãrilor la legea presei ºi repercusiunilor

acestui fapt asupra activitãþii ziaristice din Moldova.

Pe 30 mai Clubul de presã, cu 10 cei mai populari

jurnaliºti ai anului 1995, a þinut o ºedinþã în deplasare

la Hînceºti.

- colonelul Mihail BERGMAN

21 iunie, în centrul discuþiilor - interminabilul conflict

transnistrean.

În perioada campaniei electorale din toamna lui 1996, Clubul

de presã a organizat un ciclu de ºedinþe avîndu-i ca invitaþi

pe candidaþii la postul de Preºedinte al Republicii Moldova:

Petru LUCINSCHI (care ulterior a fost ales Preºedinte al

Republicii Moldova), Vladimir VORONIN, Iuliana GOREA-

COSTIN, Valeriu MATEI, Anatol PLUGARU.

Penultima ºedinþã din anul 1996 (14 noiembrie) a fost

organizatã cu participarea dlui Petru RÃILEANU, preºedintele

Comisiei Electorale Centrale.

Dupã constituirea unui cerc stabil de membri ai clubului, care

mediatizeazã în presa scrisã ºi electronicã ºedinþele clubului,

dialogurile au devenit o modalitate relativ ineditã, cel puþin

pentru Chiºinãu, de a aborda temele de actualitate într-o

atmosferã mai lejerã, cu un randament maxim pentru toþi

participanþii. În condiþiile în care jurnaliºtii de la Chiºinãu nu

sunt prea rãsfãþaþi cu conferinþe de presã, ºedinþele

recupereazã, cel puþin parþial, lipsa de contacte stabile ale

liderilor politici cu jurnaliºtii. Clubul a devenit un mediu

favorabil pentru schimburi de opinii între jurnaliºti, asimilîndu-

se totodatã niºte norme de competenþã, documentare ºi

comportament.

Proiectul este finanþat de Fundaþia Soros Moldova ºi

Comitetul pentru Libertatea Presei din Moldova.
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din Bucureºti reveniþi la Chiºinãu, sau de debutanþi în acest

gen de creaþie.

În continuare sînt prezentate pe scurt lucrãrile realizate de

Studiou pe parcursul anului 1996:

Ianuarie 1996. Reportajul �Fotojurnalism�.

Durata: 2 min. Difuzat de televiziunea naþionalã în cadrul

emisiunii �Telematinal�.

Ianuarie 1996. Subiectul �Narcobusinessul în Moldova�

Discutat la ºedinþa Consiliului artistic al studioului.

Ianuarie 1996. Emisiunea �Noi ºi lumea. Bruxel�

Durata: 25 min. Difuzatã de televiziunea naþionalã.

Ianuarie 1996. Reportajul despre festivalul de film �DAKINO�

Discutat la ºedinþa Consiliului artistic al studioului.

Ianuarie 1996. Reportajul �Pasajele subterane�

Durata: 4 min. Discutat la ºedinþa Consiliului artistic al

studioului.

Februarie 1996. Reportajul �Modelele�

Durata: 5 min. Difuzat la televiziunea naþionalã, în cadrul

emisiunii �Telematinal�.

Februarie 1996. Reportajul �Þvetkov-editarea culegerii de

versuri�

Durata: 5 min. Discutat la ºedinþa Consiliului artistic al

studioului.

Februarie 1996. Clip muzical

Durata 2 min. Discutat la ºedinþa Consiliului artistic al

studioului.

Martie 1996. Eseul �Frica�

Durata: 5 min. Difuzat de televiziunea naþionalã.

Martie 1996. Reportajul �Religia în ºcoalã�

Durata: 7 min. Discutat la ºedinþa Consiliului artistic al

studioului.

Martie 1996. Clip din cadrul proiectului de salubrizare

�ªoarecele�

Durata: 1 min. Difuzat de televiziunea naþionalã.

Studioul TV

Studioul TV al Casei �Lumea Deschisã� a fost înfiinþat în

1995 cu scopul de a oferi cadrelor tinere din Moldova

posibilitatea de a studia ºi a practica televiziunea, de

a experimenta noi forme de expresie video. În acest

scop studioul a fost dotat cu echipamentul necesar:

douã camere de luat vederi, douã mese de montaj,

calculatoare performante pentru graficã video, microfoane,

lumini, casete etc.

Consiliul artistic al studioului examineazã scenariile propuse

ºi decide asupra oportunitãþii producerii lucrãrilor.

Prioritate este acordatã subiectelor cu conþinut social,

care abordeazã problemele tinerilor ºi/sau care

propun forme moderne de expresie video. În lipsa unei

ºcoli naþionale cu tradiþii ºi a unei concurenþe veritabile

la televiziunea de stat, formarea noilor cadre este un

proces anevoios, ce presupune un efort continuu.

În activitatea sa studioul tinde sã creeze o alternativã

producþiei TV tradiþionale din Moldova. Pe parcursul anului

1996 au fost organizate cursuri de graficã video pentru

studenþi ai Institutului de Stat al Artelor din Moldova. O parte

din autorii subiectelor au participat la seminare internaþionale

din Moscova, la Festivalul de televiziune din Koºiþe (Slovacia),

la Festivalul din Die (Franþa). Un grup de ºase persoane de

la Studioul TV ºi de la Centrul Independent de Jurnalism au

vizitat Televiziunea independentã TV STOP din Copenhaga,

dupã o vizitã similarã a colegilor danezi la Chiºinãu.

În 1996 Studioul TV al Casei �Lumea Deschisã� a produs

diverse programe, reportaje, clipuri, unele din ele avînd

caracter experimental. O parte din producþia studioului a fost

difuzatã de Televiziunea Naþionalã, Catalan TV, BTB, la

Festivalul din Die (Franþa) ºi cu alte ocazii. Aproape toate

lucrãrile studioului au fost executate de tineri absolvenþi ai

Institutului de Stat al Artelor, ai Academiei de Teatru ºi Film
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Martie 1996. Clipul �Duble Flash�

Durata: 4 min. Difuzat de televiziunea naþionalã, Catalan TV,

BTB.

Aprilie 1996. Clip din cadrul proiectului �Banca�

Durata: 1 min. Difuzat de televiziunea naþionalã.

Aprilie 1996. Subiectul �Debate� (programul Fundaþiei Soros)

Durata: 28 min. Difuzat de televiziunea naþionalã.

Aprilie, mai 1996. Documentarul �La Republique Moldova�

Durata 12 min. Proiectat la festivalul �Est-Ouest� Die, Franþa

Mai-iunie 1996. Filmul �Balul�

Durata: 34 min. Discutat la ºedinþa Consiliului artistic al

studioului.

Iunie 1996. Filmul �Þara mea Moldova�

Proiectat la festivalul din Die, Franþa.

Iunie 1996. Programul �Fundaþia Soros Moldova. 4 ani�

Durata: 29 min. Difuzat de televiziunea naþionalã.

Iunie 1996. Subiectul �Avortul�

Durata 7 min. Discutat la ºedinþa Consiliului artistic al

studioului.

Iulie 1996. Douã clipuri în cadrul proiectului de salubrizare

Durata: 32 sec. ºi 2 min., difuzate de televiziunea naþionalã.

Iulie 1996. Clipul pentru proiectul �Salubrizare�

Durata: 20 sec. Difuzat de televiziunea naþionalã.

Iulie 1996. Emisiunea �Video Hamburger�

ediþia 0. Durata: 25 min. Discutatã la ºedinþa Consiliului ar-

tistic al studioului.

Iulie 1996. Filmul �Nunta�

Durata: 37 min. Difuzat de televiziunea naþionalã.

Septembrie 1996. Emisiunea �Rock Vagon�

ediþia 1. Durata: 35 min. Difuzatã de televiziunea naþionalã.

Octombrie 1996. Emisiunea  �Rock Vagon�, ediþia 2. Durata:

25 min. Difuzatã de televiziunea naþionalã.

Octombrie 1996. Filmul �Retrospectiva-Die�

Durata: 17 min. Proiectat în cadrul întilnirii participan-

þilor la festivalul Est-Ouest, ediþia 1996.

Octombrie 1996. Filmul �Carbonart� (tabãra de vara

organizatã de CSAC)

Durata: 25 min. Proiectat în cadrul expoziþiei �Kilometrul 6�

Noiembrie. 1996. Filmul �OWH Language Scool�

Durata: 15 min. Proiectat la reuniunea anualã a directorilor

ºcolilor de englezã ºi coordonatorilor de programe de limbã

englezã a Fundaþiilor Soros, în Macedonia, decembrie 1996.

Noiembrie 1996. Emisiunea �Rock Vagon�

ediþia 3. Durata: 30 min. Difuzatã de televiziunea naþionalã.

Decembrie 1996. Emisiunea �Rock Vagon�

ediþia 4. Durata: 30 min. Difuzatã de televiziunea naþionalã

în cadrul programului de revelion � 96.

Centrul de Informaþii Universitare

Centrul de Informaþii Universitare din Moldova (C.I.U.) este

un proiect de parteneriat între Agenþia Informaþionalã a

Statelor Unite (USIA) ºi Casa Lumea Deschisã. Scopul prin-

cipal pe care ºi-l propune C.I.U. este informarea asupra

posibilitãþilor de studii universitare ºi post-universitare în

Statele Unite, precum ºi în þãrile Europei de Vest. Centrul

oferã consultaþii ºi despre modalitãþile de obþinere a suportului

financiar pentru efectuarea studiilor în strãinãtate.

Începind cu anul 1994, C.I.U. administreazã douã programe

americane: Edmund S. Muskie si Freedom Support Act.
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Programele prevãd alocarea de burse postuniversitare

în SUA pentru urmãtoarele domenii: administrarea

businessului, economie, drept, administrarea

învãþãmîntului, politologie, biblioteconomie, ziaristicã,

administrare publicã. CIU desfãºoarã activitãþi de

înrolare pentru programe, care includ publicitatea,

testarea, interviul ºi pregãtirea pentru plecare.

Statistica 1996

Numãrul de vizitatori 3210

Corespondenþa 560

Informaþie la telefon 4200

Total 7970

Consultaþii

Liceeni, studii medii incomplete 551

Studenþi, studii superioare incomplete 1190

Licentiaþi, studii superioare 396

Doctoranzi, studii postuniversitare 53

Total 2190

Distribuirea buletinelor ºi a formelor de înregistrare a

testelor standarde americane

TOEFL 600

GRE 350

GMAT 240

SAT 15

Alt gen de materiale informative 400

Total 1605

Vizitatori dupã domeniu

Studii Americane 63

Arhitecturã 56

Artã 230

Bãnci 50

Biologie 9

Administrarea Businessului 687

Comunicaþii 145

Informatica 258

Stomatologie 3

Design 43

Economie 765

Administrarea învãþãmîntului 51

Inginerie 13

Istorie 28

Englezã 708

Finanþe 56

Francezã 24

Drept 31

Biblioteconomie 15

Lingvisticã 16

Marketing 65

Medicinã 62

Filosofie 5

Fotografie 3

Fizicã 23

Politologie 112

Psihologie 26

Administrare publicã 63

Sociologie 11

Total 3210

Administrarea  testelor

9 februarie, 1996 GRE Ed.S.Muskie/FSA Program

Economie, 9

Total: 9
13 ianuarie, 1996 TOEFL

Administrarea Businessului, 10

Drept, 2

Adminstrarea Publica, 6

Total:18
20 ianuarie, 1996 GMAT

Administrarea Businessului, 10

Total:10
10 februarie,1996 TOEFL

Economie, 9

Total: 9
7 februarie,1996 Test de Matematicã

Economie, 9

Total: 9
23 martie, 1996 TOEFL

Instituþional Journalism, 2

Biblioteconomie, 1

Politologia, 3

Administrarea Invãþãmîntului, 4

Total:10
23 septembrie, 1996 TOEFL

Programul cu Biblioteci, 6

Total: 71
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Organizarea interviurilor pentru programele ameri-

cane Ed. S. Muskie ºi FSA

Administrarea Businessului, Drept, Administrarea Pub-
lica,  16-20 ianuarie, 1996

Scott Ann Johnson, profesor de administrarea businessului

la Georgia Institute of Technology, Sheila Casey - director

asistent, ACCELS/Kiev

Economie, 2-5 februarie, 1996

Susan Linz, Profesor de economie la Michigan State Uni-

versity,

Journalism, Biblioteconomie, Politologe, Administrarea
Invatamintului, 16-18 martie, 1996,

Byron Scott, University of Missouri, Columbia,

Persoane invitate pentru interviu si consultaþii

Interviu pentru semifinaliºti de la Administrarea
Businessului, Drept, Administrarea Publica (Ed. S.
Muskie), 16-20 ianuarie, 1996

Scott Ann Johnson,  profesor de administrarea businessului

la Georgia Institute of Technology,

Interviu pentru semifinaliºti de la Administrarea
Businessului, Drept, Administrarea Publica (Ed. S.
Muskie), 16-20 ianuarie, 1996

Sheila Casey, director asistent, ACCELS/Kiev

Interviu pentru semifinaliºtii de la Economie (Ed. S.
Muskie), 2-5 februarie, 1996

Susan Linz, Profesor de economie la Michigan State Uni-

versity

Interviu pentru semifinaliºtii de la Journalism, Biblio-
teconomie, Politologe, Administrarea Invãþã-
mîntului (Ed. S. Muskie, 16-18 martie 16-18, 1996

Byron Scott, University of Missouri, Columbia

Rolul Femei in o Societate Democratica. Au participat
85 persoane, 20 aprilie, 1996

Ms. Hant, Ambasadoarea SUA in Austria

Promovarea consultaþiilor pentru coordonatorul de la
CIU Moldova, 29 iunie- 3 iulie, 1996

Henry C. Scott, Coordonator pentru consultarea coor-

donatorilor de la CIU,

Institutul internaþional de învãþãmînt

Interviuri pentru Warwick University Program
semifinaliºti, 4-6 iunie, 1996

Prof. Kemp, Universitatea Warwick, Marea Britanie

Intilniri cu reprezentanþii organizaþiilor ce oferã burse
pentru studenþi in MoldovaConferinþe si Seminare
12-13 iunie, 1996

Ulana Sophia KOROPECKYJ, Departamentul Burselor

Regionale la Fundaþia Soros in Budapesta

Seminarul organizat  pentru coordonatorii Centrelor de
Informaþii Universitare din Ukraina ºi Moldova
20-23 martie, 1996

Henry Scott, Mariane Ruanne

Conferinþa pentru Coordonatorii Burselor Fundaþiei
Soros, organizatã în Macedonia, Ohrid
17-23 iulie, 1996

Reuniunea Coordonatorilor Centrelor de Informaþii
Universitare din România ºi Republica Moldova
24-25 octombrie, 1996

Ami Golden, coordonator CIU Soros, NY

Conferinþe si Lecþii gãzduite de  Centrul de Informaþii

Universitare

Lecþie �Rolul Femei in o Societate Democratica�
20 aprilie, 1996

USIS. Au participat 85 persoane. Cuvint a þinut

ambasadoarea SUA in Austria, Ms. Hant

Seminare pentru profesorii de Limba Engleza de la
Liceele din Chisinau
11-12 iunie , 1996

Fundaþia Soros. Au participat 20 Persoane.

Managementul Organizaþiilor Neguvernamentale. Semi-
nar de planificare strategicã a ONG
27-28 iunie, 1996

Centrul CONTACT. Au participat 60 de persoane

Integrarea ONG în Viaþa Publicã
23-24 iulie, 1996

Corpul Pãcii. Au participat 30 de persoane.
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Legislaþia mass media în Republica Moldova
28 octombrie, 1996

Consiliul Europei ºi Centrul Independent de Jurna-

lism. Au participat 20 persoane.

Dimineaþa Alegerilor în SUA
6 noiembrie, 1996

Ambasada SUA

Teste si Inteviuri ce au avut loc in CIU pentru programele

de burse a Fundaþiei Soros

12 aprilie, 1996 TOEFL  15

18 aprilie , 1996 GMAT

Internaþional Management Center

Budapest, 15

Aprilie 30, 1996 TOEFL (CEU), 15

Mai 3, 1996 Interviuri (CEU), 5

Mai 6, 1996 Interviuri (College of Europe), 15

Iunie 5, 1996 Interviuri (Warwick University),15

Lecþii, presentãri video ale sistemului de învãþãmînt din

SUA

Sistemul de invãþãmînt din SUA, Burse
4 iunie 1996

Angela Drabenco,Valeriu Loghin, Victor Ursu, Uazu Nantoi

Orientare profesionalã pentru studenþii ce pleacã la
Budapesta. ªcoala de Vara. Dreptul Internaþional
5 iulie 1996

M. Duglas, voluntar al Corpului pãcii

Prezentarea informaþiei generale despre CIU-Moldova
studenþilor americani aflaþi in vizitã în Moldova
8 iulie 1996

Angela Drabenco, specialist în informaþie

Prezentarea CIU voluntarilor Corpului Pãcii
23 iulie 1996

Angela Drabenco, specialist in informaþie

Cum sa scriem o scrisoare de recomandare
21 octombrie 1996

Ion Ghilescu, coordonator al CIU

Conferinþã de presã

Prezentarea Burselor organizaþiilor  ACCELS, IREX,
OSI, Moldova-Pensilvania
23 octombrie 1996

Ambasada SUA

Julianne Pãunescu, Victor Colta, Linea Alison, Jeff

Pennington, Ion Ghilescu

Video Prezentare a programului AUBG, Informaþie
despre Sistemul de invatamint in SUA, Colegii,
Universitati, Burse,  Ajutor Financiar
1 noiembrie 1996

Ion Ghilescu, coordonator al CIU,

Jenny Walker, studentã la Universitatea de Stat din Nebrasca

Prezentarea Centrului de Informaþii Universitare ºi
Americane
7 noiembrie 1996

Angela Drabenco, specialist în informaþii

Cum sa scriem o scrisoare de intenþie
15 noiembrie 1996

Jenny Walker, studentã, Universitatea de Stat din Nebrasca

Reclama programelor de invatamint

Virtual University Program pentru studenþii anilor 2-3 de

studii in SUA timp de un an,1997-98

Ianuarie, 1996

The 1996-97 ACTR/ACCELS University Student Ex-
change Program pentru studenþii anilor 2-3 de studii in SUA

timp de un an,1997-98

Ianuarie, 1996

The Joan B. Kroc Institute for Internaþional Peace Stud-
ies, Ianuarie 1996

Universitatea Central Europeana 1996-97
Februarie 1996

Centrul Internaþional de Management MBA Program,

Budapesta, Ungaria

Februarie 1996

Colegiul Europei, Belgia
Martie 1996
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The Fund for American Studies / Institutul American
de Sisteme Politice si Economice, Universitatea de
Varã, Praga,
Martie 1996

Academia Istropolitana pentru anul academic 1996/97:
Administrarea publicã, Economie, Planificarea ºi
Managementul Ecologic, Conservarea Arhitecturalã
a clãdirilor Istorice,
Aprilie 1996

The 1997 Edmund S. Muskie & Freedom Support Act
Graduate Fellowship Programs - program pentru studii
de masterat în SUA,
Septembrie 1996

Soros Foundation Moldova High School Exchange Pro-
gram, program de studii de un an in SUA pentru elevii

claselor 9-10

Septembrie 1996

Programul Biblioteca Congresului
Septembrie 1996

Community Connections, USIS
Octombrie 1996

The 1996 Curriculum Consultants Exchange Program,
IREX
Octombrie 1996

Regional Scholar Exchange Program and FSA in Con-
temporary Issues, IREX
Octombrie 1996

Undergraduate Exchange Program 1997-98 - program

pentru studenþii anului 2-3

Octombrie 1996

Universitatea Americana în Bulgaria
Octombrie, 1996

The Stanford University New Democracy Fellowship
Program: Bursa pentru studii PhD la Universitatea
Stanford
Octombrie, 1996

Programul Fulbright: Cercetãri Stiintifice ºi  Predare
la Universitãþi în SUA
Noiembrie, 1996

Programul Colegiul Europei, 1997
Decembrie, 1996

Program Universitatea Central Europeanã, 1997-
1998
Decembrie, 1996

Universitatea Warwick
Decembrie, 1996

Centrul Internaþional de Management, Budapesta, MBA
Program
Decembrie, 1996

Achizitionare de carte

Cataloage a Universitãþilor din SUA

Ghiduri ºi îndrumare pentru studenþi, 20

TOEFL, 8

GRE, 15

GMAT, 4

Total: 48

Centrul de Informaþii Universitare a colaborat cu

urmãtoarele organizaþii si fondaþii strãine:

- Fundaþia Soros

- USIA: Agenþia Informaþionala a Statelor Unite

- ACTR/ACCELS: Consiliul invatatorilor de limba rusa din

America/ Consiliul american pentru colaborare in educaþie si

predarea limbilor strãine

- IREX: Consiliul pentru cercetãri internaþionale

- REAC: Institutul internaþional de invatamint

- NAFSA: Asociaþia naþionala pentru studenþii strãini

- Corpul Pãcii - Moldova

- CIEE: Consiliul schimbului internaþional de invatamint

- Centrul Inovaþiilor Sociale

- Fundaþia Moldova-Pensilvania
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Membrii  Senatului

Arcadie BARBÃROªIE

Mihai COTOROBAI

Alexandru MURAVSCHI

Oazu NANTOI

Vasile NEDELCIUC

Ion STURZA

Mihai ªLEAHTIÞCHI

Dorin TUDORAN

Membrii Comisiilor:

Societate Civilã, Economie, Drept

Pavel COJOCARU

Elena CÎªLARI

Mihai COTOROBAI

Aurel BÃIEªU

Victor POPA

Liliana CAZACU

Medicinã

Aurel GROSU

Constantin MATCOVSCHI

Ion CORCIMARI

FUNDAÞIA SOROS MOLDOVA

Ion MOLDOVANU

Victor VOVC

Artã, Culturã, Mass media, Editare de carte

Mariana ALECSANDRI

Constantin CHEIANU

Viorel CIUBOTARU

Iulius GHEORGHICIUC

Claudia CRÃCIUN

Constantin MARIN

Tamara ªMUNDEAC

Valeriu SAHARNEANU

Valeriu VASILICÃ

Educaþie

Eugenia BEJAN

Grigore BELOSTECINIC

Sofia BOLDURATU

Simion CAISÎN

Tamara CAZACU

Nicolae MISAIL

Ion NEGURÃ

Aurelian SILVESTRU

ªtefan TIRON
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Lorina BÃLTEANU Preºedinte

Victor URSU Director Executiv

K. A. GILDERSLEEVE Director de Programe

Dona ªCOLA Director Financiar

Coordonatori de program

Liliana IVANOVICI ªef de Direcþie

Liviu VEDRAªCO ªef de Direcþie

Victoria MIRON ªef de Direcþie

Vitalie BORDENIUC Internet, ComSoros

Ana COREÞCHI East-East, HESP

Oleg SEREBREANU HESP Internaþional

Svetlana CROITORU Biblioteci

Mariana KIRIAKOV Transformation

Iulia MOLDOVEANU Tineret, Limbã englezã

Emilia MIHAILOV Educaþie pentru sãnãtate

Igor PÃDURE Reforma economicã,Burse

Victor BURAC Drept

Igor NEDERA Societate Civilã

Octavian RÃZLOG Alcoolism ºi narcomanie

Steliana HANGANU Mass media

Varvara COLIBABÃ Branºa Bãlþi

FUNDAÞIA SOROS MOLDOVA
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Centrul Soros pentru Arta Contemporanã

Octavian EªANU

Corina COTOROBAI

Dan SPÃTARU

Dezbateri

Liliana CALMAÞUI

Anatol PALADI

Adrian CATAN

Pas cu Pas

Cornelia CINCILEI

Lilia DONI

Svetlana ªOIMARU

Valentina LUNGU

Pro-Didactica

Mariana KIRIAKOV

Nelli MITCHEVICI

Viorica GORAª

FUNDAÞIA SOROS MOLDOVA
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FUNDAÞIA SOROS MOLDOVA

CONTACT

Liliana CAZACU

Igor NEDERA

Aliona NICULIÞÃ

Lilian CIPCIRIUC

Stela BUTNARU

Personal administrativ

Elena VACARCIUC Contabil-ºef

Elena CUMANOV Contabil

Violeta FRUNZE Asistent Administrativ

Vasile GÎRLEA Administrator

Angela MUªET Recepþionist


