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6 HESP

Scopul programului este sprijinirea reformei sistemului de învãflãmînt superior prin

redimensionarea cadrului didactic ºi cultural contemporan, reorganizarea institufliilor de

învãflãmînt superior prin susflinerea modelelor diverse de interacfliune dintre stat ºi sectorul

privat din învãflãmînt; sprijinire a inifliativelor din cadrul comunitãflii academice în vederea

integrãrii în sistemul relafliilor de piaflã.

În baza direcfliilor enumerate au fost stabilite ºi prioritãflile programului:

- stimularea eforturilor de reformare conceptualã în învãflãmînt

- inovaflii curriculare (crearea de noi programe alternative, etc.)

- programe de implementare a noilor tehnologii de predare/învãflare

- instituflii inovatoare (crearea de facultãfli-pilot, catedre-pilot, etc.)

- reforma instituflionalã de predare/învãflare

- programe de perfecflionare a cadrelor ºi de pregãtire a managerilor în învãflãmintul supe-

rior

Strategia programului a fost elaboratã de Consiliul de Experfli ºi include cîteva direcflii de

activitate, descrise în programele ce urmeazã.

Editare de manuale

Programul a facilitat editarea materialelor didactice pentru institufliile superioare de învãflãmînt

(lucrãri originale ale autorilor din Moldova din domeniul ºtiinflelor sociale ºi umanistice),

pentru a  depãºi penuria existentã ºi a cultiva calitãflile profesionale ale autorilor locali.

Cãrflile editate vor fi  distribuite bibliotecilor universitare prin intermediul Fundafliei Cãrflii.

Valoarea grantului pentru editarea fiecãrui titlu a fost determinatã reieºind din volumul

manuscrisului, tirajul de 500 ex., preflurile ºi tarifele actuale. Titlurile selectate urmeazã a fi

plasate în producflie în anul 1999 în urma unui tender al editurilor.

A fost editatã cartea “Arhitectura fortificafliei medievale de la Cetatea Albã” de Mariana

ªLAPAC, cercetãtor la Institutul de Istorie ºi Teoria Artei al AªM; (tiraj 1.500 ex., Editura

ARC).

Titluri selectate pentru editare:

Nelu VICOL, “Implicaflii didactice la foneticã”

Ion BORª, “Relafliile valutar-financiare internaflionale ale Republicii Moldova”

Larisa STOG, “Responsabilitatea – dimensiune a personalitãflii”

Ion CHIRTOAGÆ, “Istoria românilor – epoca medievalã”

Eugen CERTAN, “Crestomaflie la istoria universalã modernã”

Irina NECHIT, “Godot eliberatorul”

Petru JELESCU, “Geneza negãrii la copii”

Au fost oferite ºi granturi ($600.00) pentru elaboræri de manuale

(în baza concepfliei ºi a primului capitol scris):

Constantin MARIN, “Comunicarea instituflionalã”

Larisa STOG, “Responsabilitatea - dimensiune a personalitãflii”

Virginia RUSNAC, Svetlana GONCEARUC, “Logopedia”

Iurie MALAI, “Patologia familiei”

Aurelia FELEA, “fiãrile Europei Centrale, de Sud-Est ºi de Est în epoca medievalã”

Burse HESP pentru doctoranzi

În bazã de concurs au fost oferite burse pentru sprijinirea proiectelor de investigaflie ale

doctoranzilor în domeniul ºtiinflelor socio-umanistice (cheltuieli legate de lucrul de cercetare

ºi documentare la diverse centre universitare din flarã ºi de peste hotare), facilitând astfel

elaborarea tezelor de doctorat.

Burse de gradul I ($1,000.00)
Vladimir VORNIC



7Teodor CÂRNAfi

Ghenadie NICU

Igor CAªU

Ludmila ANDRONIC

Burse de gradul II ($750.00)
Ana IONIfiÆ

Rodica SOLOVEI

Ada MUSTEAfiÆ

Luminifla BUªCÆNEANU

Elena NEGRU

Ion MIRONOV

Gheorghe CUCIUREANU

Burse de gradul III ($500.00)
Liliana EREMIA

Marian MUTAF

Aurelian LAVRIC

Zinaida DROBCA

Ion GURGHIª

Virginia RUSNAC

Marcela BENEA

Stela PERJUN

Svetlana PALADY-BOBEICÆ

Loreta HANDRABURA

Otilia DEDIU

Stagii ºi vizite ale profesorilor universitari

Programul faciliteazã contactele dintre institufliile de învãflãmînt din Moldova ºi cele de

peste hotare, stabilirea relafliilor de colaborare, schimbul informaflional în cadrul comunitãflii

academice. Asistenflã a fost acordatã atît lectorilor universitari, invitafli pentru un stagiu la

Xla un centru universitar din strãinãtate sau în scop de cercetare în arhive ºi biblioteci

(modernizare ºi  elaborare de cursuri, noi tehnologii de predare), cît ºi profesorilor din

strãinãtate invitafli în Moldova, personalitãfli relevante, cunoscute în cercurile academice

din domeniul profesat.

Stagii
Stagii de documentare la Universitatea din Sofia, 1 februarie - 1 mai 1998

Eleonora GHEORGHIEV, Svetlana CARA, lectori catedra limba bulgarã, USC

Training în domeniul consultãrii organizaflionale la Academia regionalã de management

personal din Kiev, 9-15 februarie 1998; martie - mai 1998

Irina OBOROCEANU, lector catedra management, ASEM

Colocviu internaflional “Les Aventures de la Roumanie, a la fin de ce millenaire”, Universitatea

Aix-en-Provance, Franfla, 12-26 mai 1998

acad. prof. Anatol CIOBANU, ºef catedrã limba românã, USM

Stagiu de documentare la Institutul Naflional de Cercetãri Pedagogice din Paris, 1 aprilie -

31 mai 1998

Maia ROBU, conferenfliar, pedagogie, UPS

Conferinfla internaflionalã “Chimia pentru viaflã” ºi “Tendinfle ºi inovaflii pentru învãflãmîntul

superior”, Johannesburg ºi Cape Town, 16-25 martie 1998

Petru GAUGAª, vice-rector, USM

Vizitã de lucru la universitãflile din regiunea Rhone-Alpes, Franfla, 7-22 octombrie 1997

Valentin ARION, ºef catedrã, UTM



8 Vizitã de lucru la Asociaflia de dezvoltare “Selenium-Tellurum”, Simpozion internaflional,

Scottsdale, Arizona, SUA, 9-17 mai 1998

Boris CONSTANTINOV, profesor, Colegiul Tehnic din Chiºinãu, doctorand USM

Salonul mondial de invenflii ºi produse noi de la Pittsburgh, conferinfla “Global Partnership”

din Pennsylvania, SUA, 11-17 mai 1998

Ion BOSTAN, rector UTM

Seminarul internaflional “Chimia în comunitate”, Universitatea Drew, Madison, New Jersey,

SUA, 12-17 iulie 1998

Galina DRAGALINA, decan al facultãflii de chimie, USM

Consfãtuirea responsabililor de activitatea extracurricularã a studenflilor universitãflilor

pedagogice, Centrul Internaflional al Copiilor “Artec”, Crimeea, 1-5 iulie 1998

Jeni NASTAS, Nicolae CHICUª, istorie ºi etnopedagogie, UPS

Al X-lea Simpozion internaflional destinat creafliei lui Dostoevski, Universitatea Columbia,

New York, 23 iulie – 2 august 1998

Rita KLEIMAN, ºefæ catedræ de literaturã rusã ºi universalã, UPS

Stagii la Universitatea “James Madison” din Harrisonburg, Virginia, SUA, septembrie-

octombrie 1998

Ludmila CIUMAC, lector superior, limba englezã, Valentin NEGURÆ, conferenfliar, UTM

Vizitã de lucru la Universitatea Ludwig-Maximilllian, Munchen, Congresul internaflional al

matematicienilor, Berlin, 17-29 iulie 1998

Mitrofan CIOBAN, prorector, UST

Congresul 23 al Academiei Româno-Americane, Rochester, New York, SUA, 6-9 august

1998

ªtefan CARTOFEANU, ºef Departament Investigaflii ªtiinflifice

Veaceslav ZELENfiOV, conferenfliar, USM

Conferinfla internaflionalã “Învãflãmîntul superior în sec.XXI. Viziune ºi acfliuni”, Paris, 5-9

octombrie 1998

Anatol GREMALSCHI, ªtefan TIRON

Atelier “Materials Education”, Boston, SUA, 1-2 decembrie 1998

Ion TIGHINEANU, vice-rector, UTM

Stagiu la Institutul de Geografie, Bucureºti, 1 – 30 noiembrie 1998

Igor CODREANU, lector, catedra Geografie Fizicã Generalã, UST

Prelegeri “Psihologia creativitãflii ºi aplicarea principiilor ei în inventicã” pentru colaboratorii

institutelor de cercetãri din cadrul Academiei de ªtiinfle ºi Arte, Belgrad, 1-7 septembrie

1998

Iurie ªOLPAN, conferenfliar, UTM

Conferinfla internaflionalã SINTERING- 98, Belgrad, 1-7 septembrie 1998

Valentin MIHAILOV, lector UTM, cercetãtor ºtiinflific la Institutul de Fizicã Aplicatã

Congresul EuroSun 98, Portoroz, Slovenia, 14-17 septembrie 1998

Alexandru FOCºA, lector USM

Profesori invitafli
Theodore ORLIN, curs “Drepturile omului”, USU, 18-25 mai 1998

director de proiect Silvia POGOLªA, lector superior, drept internaflional public, USU

Florence HERBULOT, Preºedinte al Organizafliei Internaflionale a Traducãtorilor ºi Interpreflilor

Seminar interuniversitar în probleme de traductologie ºi traducere (50 participanfli), 27-28



9mai 1998

director de proiect Ana GUfiU, decan facultatea limbi moderne, ULIM

Michael LOWE, Philip BOOBVER, Julia FRANZOU, Atshushi OTA, Douglas PAINE, profesori

în psihologie, Fundaflia pentru Libertate, Marea Britanie

curs internaflional “Omul, moralitatea ºi libertatea”, 30 participanfli, Cãlãraºi, 25 iunie - 4

iulie 1998

director de proiect Valentina BODRUG, psihologie, USM

Pierre BAQUE, ciclu de conferinfle “Arta ºi pedagogia artei”, UPS, 15-22 septembrie 1998

director de proiect Maia ROBU, lector superior, pedagogie, UPS

Sesiuni, conferinfle ºtiinflifice

Conferinfle “Individ ºi societate civilã: interferenfle semiotice”, Chiºinãu, 6-11 octombrie

1998

director de proiect Silvia HÂRNÆU, lector ASEM, directorul Centrului de Semioticã

Economicã din Moldova

Participarea studenflilor UPS la Conferinfla ºtiinflificã studenfleascã interuniversitarã din

Comrat, 4-5 mai 1998

director de proiect Elena RAfiEEVA, ºef secflie limba bulgarã, UPS

Simpozionul ºtiinflific “ªtiinfla geograficã în cerc”, UST, 29 octombrie 1998

director de proiect Valeriu FEDICO, lector universitar

Sesiunea ºtiinflificã “Dimitrie Cantemir – retrospective valorice ºi perspective euristice”,

Chiºinãu, 30-31 octombrie 1998

director de proiect dr. conferenfliar Ludmila LAZÆR, prorector pentru ºtiinflã ºi creaflie, IAM

Simpozionul “Încheierea primului rãzboi mondial ºi civilizaflia româneascã – 80 de ani”,

Chiºinãu, 20-21 noiembrie 1998

director de proiect dr. habilitat, profesor Anatol PETRENCU, preºedinte AIRM

Inifliative studenfleºti

Scopul programului este sprijinul inifliativelor extra-curriculare ale studenflilor: proiecte de

cercetare, legate de obiectul de studiu (conferinfle ºi seminare studenfleºti, tabere ºi ºcoli,

expediflii de documentare ºi cercetare, schimb de studenfli dintre diferite instituflii de

învãflãmînt, diverse forme de colaborare ºi cooperare dintre institufliile din Moldova ºi de

peste hotare). Programul vizeazã de asemenea proiecte ce flin de viafla socialã a tineretului,

activitatea în cercurile ºtiinflifice ºi pe interese, asistenflã financiarã organizafliilor studenfleºti

(asociaflii, reuniuni formale ºi neformale, axate pe activitatea intelectualã ºi socialã a

studenflilor). Au fost selectate prin 2 concursuri 29 proiecte:

Simpozion studenflesc de filozofie, USM, 11-14 mai

Marin DOLINfiÆ, anul V, filozofie, psihologie, USM

Sensibilizarea tinerilor în problemele protecfliei mediului, ISR, aprilie-mai 1998

Veaceslav VLÆDICESCU, anul II, ecologie ºi protecflia mediului, USM, ISR

Conferinfla studenfleascã CEP, XXIst Century: (Dis)Integrating Communities, Individuals

and Institutions, Cluj-Napoca, 13-15 martie 1998

Justine CONNOR, lector CEP, ASEM

Masa rotundã: Învãflãmîntul superior - Quo vadis? Evaluarea calitãflii predãrii din perspectiva

studentului (cu invitarea studenflilor de la Universitatea din Iaºi), ULIM, 10-12 aprilie 1998

Luciano POPA, student anul IV, ULIM

Conferinflã ºtiinflificã-concurs a studenflilor “Estimarea ºi managementul riscului chimic”,



10 USM, 25 martie 1998

Nadejda ANDREEV, lector USM

Seminarul internaflional “Tineri cu handicap ºi mass media”, Praga, 7-15 martie 1998

Natalia-Maria BUGA, anul I, limbi strãine, USM

Evaluarea stãrii social-economice a tineretului studios ºi organizarea unei mese rotunde

de generalizare, USM, aprilie-mai 1998

Mariana MAªCAUfiAN, anul IV, sociologie, USM

Violenfla în familie ºi reflectarea ei în mass media (în baza materialelor presei scrise)

Otilia POJOGA, anul V, jurnalisticã, USM

Sondaj sociologic de studiu al genurilor în rîndurile studenflilor USM, 2 luni

Vasile JARDAN, anul IV, psihologie, USM

Sondaj sociologic “Angajarea în cîmpul muncii a tinerilor specialiºti din economie ºi manage-

ment”, Conferinflã cu invitarea studenflilor din România ºi Ucraina

Olimpia BAJAG, anul V, management, ASEM

Calitatea pregãtirii profesionale a studenflilor psihologi - sondaje, mese rotunde, publicarea

rezultatelor sondajelor

Nicolae BEªLIU, anul IV, psihologie, UPS

Gradul de conºtientizare de cãtre studenfli a riscului infectãrii cu HIV/SIDA, 6 luni

Mihai MELNIC, anul III, USMF

Modelarea unei situaflii de negocieri internaflionale, ULIM, aprilie-mai 1998

Renata COSTIªANU, anul III, economie, ULIM

Tehnologii sociale: Telefonul de încredere pentru studenfli, 6 luni

Maria CAfiAVEL, psiholog-practician, liceul Ion Creangã

Concurs interuniversitar de comunicãri la teorie ºi ºtiinfla literarã “Universitas”, USB, 23-24

aprilie 1998

Viorel MÆRGINEANU, anul V, litere, USB

Concurs internaflional recital “Valeriu Cupcea”, ediflia VII, 15-18 aprilie

Valentin BALAN, IAM

Participanfli: 93 persoane din Moldova ºi din afara Moldovei

Schimb de studenfli Moldova-Suedia “Tineretul pentru Europa. Schimb intercultural Est-

Vest”, 6 studenfli, Suedia, 27 aprilie-3 mai 1998

Sorin HANGANU, anul II, drept, USM

Schimb de studenfli: Moldova-Canada, Colegiul de Microelectronicã din Chiºinãu ºi Colegiul

de ªtiinfle Generale din Montreal (5 persoane), Montreal, 4 mai-27 iunie 1998

Schimb de studenfli: Moldova - flãrile Comunitãflii Europene, Universitatea de varã:

“Cunoaºte Moldova”, 24 iulie-7 august 1998

Participanfli: 20 studenfli din Europa

Stagiu la Academia de Arte din St.Petersburg a studenflilor de la IAM (9 persoane), 10-24

iunie 1998

Radu IGNAT, anul V, IAM

Participarea la Universitatea internaflionalã de varã pentru pace, 14-31 iulie 1998

Georgeta CISLARU, Vitalie VOVC, studenfli, USB

Practica etnopedagogicã a studenflilor de la UPS “Valorificînd patrimoniul strãmoºesc
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calendaristice)”, 17 august - 3 septembrie 1998

Jeni NASTAS, istoria culturii ºi etnopedagogie, UPS

Atelier “Teoria ºi practica artterapiei”, aprilie - mai 1998

Mircea BORDEAN, anul IV, psihologie ºi management, UPS

Cercetare sociologicã “Particularitãflile formãrii atitudinilor etnice, determinarea autoimaginii

ºi heteroimaginii etnice la studenflii români”, 1 noiembrie1998 - 1 ianuarie 1999

Svetlana MARADRI, anul II, filosofie ºi psihologie, USM

Cercetare sociologicã “Studenflii despre studenfli”, 1 septembrie 1998 - 15 ianuarie 1999

Alvina GROSU, lector, catedra psihologie, USM

Expediflie geo-ecologicã a studenflilor de la ISR USM “Aprecierea stãrii ecologice a teritoriului

dintre Nistru ºi Prut (Nordul Moldovei)”, 5 - 12 iulie 1998

Radu STRULEA, anul II, drept ecologic, ISR

Practica de producflie la chimia tehnologicã ºi ecologicã, 29 iunie-14 iulie 1998

Maria GONfiA, conferenfliar, catedra chimie, USM

Modernizarea procesului de pregãtire a studenflilor-istorici: practicã de muzeu, 10 aprilie -

20 mai 1998, USM

Victoria ZAPOROJANU, anul III istorie, USM

Cadre didactice tinere

Programul susfline procesul de reînnoire a cadrelor didactice ºi atragerea absolvenflilor

institufliilor de învãflãmînt superior în activitatea didacticã. Bursele ($229.00) au fost acordate

în bazã de concurs deschis pentru toate disciplinele, indiferent de domeniu; experflii au

selectat 44 beneficiari:

USM
Igor CAªU, catedra Istorie Contemporanã Universalã

Rodica URSU, catedra Istoria Culturii ºi Religiilor

Sergiu CORSAC, catedra Analiza Matematicã

Igor CIALENCO, catedra Analizã Matematicã

Aliona VIfiA, catedra Filozofie

Alvina GROSU, catedra Psihologie ºi Pedagogie

Ion GUMENÎI, catedra Istoria Culturii ºi a Religiilor

Petru NEGURÆ, catedra Literaturã Universalã

Igor BERCU, catedra Limbaje Algoritmice ºi Programare

Vitalie GÎNCU, catedra Ecuaflie Diferenfliatã

Ina MORARU, catedra Psihologie

Ana BÂRSAN, catedra Fiziologie, Biochimie ºi Geneticã Vigitalã

USB
Aurica GARABAJIU, catedra Economie ºi Management

Aliona COLIBABA, stagiar, catedra Filologie Englezã

Aliona BOLIAC, stagiar, catedra Limba ºi Literatura Românã

Dorina BUTUCIOC, stagiar, catedra Limba ºi Literatura Românã

Natalia LUNGU, stagiar, catedra Limba Românã Aplicatã

Zinaida RUMLEANSCAIA, stagiar, catedra Filologie Englezã

Tatiana PASCARIUC, stagiar, catedra Filologie Francezã

Elena ROTARI, stagiar, catedra Limba Englezã

Vitalie RUSU, stagiar, catedra Drept

Veceslav PÂNZARI, asistent, catedra Drept

Victor PALANCIUC, stagiar, catedra Drept

Oleg BONTEA, stagiar, catedra Drept

Alexandru MARIfi, asistent, catedra Drept

Olesea RUDENCO, stagiar, catedra Drept
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Eduard COROPCEANU, asistent, catedra Chimie

Dumitru COZMA, catedra Analizã Matematicã

Anatolie PUfiUNTICÆ, asistent, catedra Geografie Fizicã Generalã

ULIM
Stelian MANIC, lector superior, catedra ªtiinfle Umanistice

Tatiana GOLBAN, asistent, catedra Limbã ºi Literaturã Francezã

ASEM
Iuliana BALAN, asistent, catedra Contabilitate ºi Control

Vitalie CHIURCCIU, catedra Contabilitate

UPS
Daniela SÂMBOTEANU, catedra Psihologie Generalã

Vitalie POPESCU, catedra Psihologie

Mariana ZAGAIEVSCHI, asistent, facultatea Pedagogie

Elena MARIN, catedra Pedagogie ºi Psihologie

Octavian CODREANU, catedra Informaticã

IAM
Irina FILIP, catedra Artæ Decorativã Aplicatã

UTM
Igor CUCER, stagiar, catedra Inginerie ºi Management în Sistemele de Producflie

USMF
Rodica PASCAL, asistent, catedra Medicinã Internã

Ion DUMBRÆVEANU, asistent, catedra Urologie ºi Nefrologie Chirurgicalã

Ala BÂRCÆ, asistent, catedra Pediatrie

Valentin BALTAG, asistent, catedra Ginecologie

Transformarea curriculum-ului universitar

Programul a sprijinit eforturile profesorilor universitari de restructurare/inifliere a unor cursuri

în programul de studiu pentru ajustarea la cerinflele ºi standardele internaflionale. Prin con-

curs au fost oferite granturi ($250.00) pentru elaborãri de programe analitice în domeniul

ºtiinflelor socio-umanistice:

Valentin ARAPU, “Studiul izvoarelor istorice”

Eduard BAIDAUS, “Istoria Evului Mediu”

Valeriu COZMA, Valentina COZMA “Cercetarea istoricã”

Mihail BURUIANÆ, “Drept economic internaflional”

Iurie MALAI, “Introducere în psihologie”

Romeo ROªCA, “Agromarketing”

Învæflæmântul superior în Moldova, probleme ºi perspective

Ciclul de seminare ºi mese rotunde sub genericul “Transformãri în domeniul învãflãmîntului

superior - problemele ºi cãile de implementare”, lansate în 1997 de Consiliul pentru Educaflie

al Fundafliei Soros ºi care au drept scop dezbaterea modalitãflilor de implementare a reformei

în învãflãmîntul superior, a continuat în 1998 cu seminarul internaflional “Admiterea în

învãflãmîntul superior - experienfla internaflionalã ºi realitatea din Republica Moldova”, 15 -

16 octombrie 1998, Sala Senatului, ULIM

Organizatori: Fundaflia Soros Moldova, Ministerul Educafliei ºi ªtiinflei din Moldova, direc-

tor de proiect Mihai CERNENCO, ºef catedrã ULIM

Participanfli: experfli din Bulgaria, România, Ucraina, Belgia, Germania, reprezentanfli ai

universitãflilor din Moldova. Pentru seminar au fost editate materialele seminarului

internaflional din 1997 “Evaluarea calitãflii în învãflãmîntul superior”.

Suport informaflional pentru catedre umanistice

Au fost acordate granturi pentru dezvoltarea catedrelor socio-umanistice de la universitãflile

care nu sunt de acest profil, oferind accesul la informaflie prin asigurarea conexiunii la

Internet ºi poºtæ electronicã. Catedrele au beneficiat de condiflii speciale prin dotarea lor

cu materiale de referinflã din domeniul ºtiinflelor socio-umanistice ºi materiale didactice,

utilizate ulterior în procesul didactic, precum ºi cu un set de echipament tehnic - computer,
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Umanizarea procesului de studii în domeniul ºtiinflelor reale în învãflãmîntul superior

Catedra de discipline socio-umane ºi metodologie a ºtiinflei, ISR, USM, director de proiect

Corneliu POPOVICI

Modernizarea procesului de studiu ºi predare a istoriei civilizafliei medievale ºi moderne

Est ºi Sud-Est Europene (durata proiectului 2 ani)

director de proiect Pavel COCÂRLÆ, ºef catedrã istorie medie ºi modernã, USM

Proiecte deschise

Au fost finanflate proiecte de modernizære a procesului de instruire în institufliile de
învæflæmânt superior din Moldova:

Introducerea unei specialitãfli noi “Etnologia grupurilor etnice din Sudul Moldovei” în

curriculumul facultãflii de culturã a minoritãflilor naflionale, USC

director de proiect Svetlana CARA, lector, catedra de limba bulgarã, USC

Instruirea psihopedagogicã suplimentarã a cadrelor tinere din institufliile de învãflãmînt su-

perior

Consiliul Rectorilor din Moldova, director de proiect Raisa TEREªCIUC, conferenfliar, catedra

psihologie ºi pedagogie, USM

Crearea Laboratorului de istorie oralã la facultatea de istorie a UPS

director de proiect Elena ªIªCANU

Crearea Centrului de informare ºi promovare a proiectelor la UTM

director de proiect Ion TIGHINEANU, prorector, UTM

În 1998 a continuat finanflarea proiectelor din 1997 ce flin de transformarea
curriculumului universitar:

Laboratorul de Psihologie clinicã al catedrei de psihologie a USM

director de proiect Carolina PLATON, dr. conferenfliar, ºef catedrã, USM

Proiectarea ºi elaborarea curriculumului psihopedagogic de bazã

director de proiect Ludmila PAPUC, dr. conferenfliar universitar, ºef catedrã, UPS

Susflinerea cercetãrilor

Scopul programului este susflinerea studiilor novatoare efectuate de cercetãtori (individual

sau în  grup) în domeniul ºtiinflelor sociale ºi umanistice, vizînd problemele Europei Centrale

ºi de Est, Transcaucazia, Asia Centralã ºi Mongolia. 21 de cecetæri au primit granturi în

1998.

A continuat finanflarea proiectelor:

Personalul de asistenflã socialã, USB, director de proiect: Mihail ªLEAHTIfiCHI

ªcoli de varã ale Universitãflii Central Europene din Budapesta

Zoia COJUHARI, Diana CHEIANU, Genurile ºi politica: o altã viziune asupra femeii, familiei

ºi a statului

Dumitru UNGUREANU, Serghei BOCANIOV, Evaluarea impactului asupra mediului de

dezvoltare durabilã în flãrile în curs de tranziflie

Eugenia BEJAN, Elena BOLGARINA, Bibliotecile ºi Internetul

Alexandru TRIFAUfiAN, Andrei CANTEMIR, Reforma învãflãmîntului – rolul cercetãrilor
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(Programul Internaflional HESP - “Falanga”)

Programul a fost lansat în februarie 1996 cu susflinerea financiarã a Fundafliei Soros Moldova,

a Institutului pentru o Societate Deschisã Budapesta ºi în colaborare cu trei universitãfli din

Chiºinãu: USM, UPS, ULIM. Programul a fost conceput ca un proiect special susflinut de

programul regional HESP Internaflional; necesitatea lui este determinatã de atenflia redusã

acordatã ºtiinflelor sociale în perioada comunistã.

Colegiul Invizibil este orientat spre amplificarea ºi aprofundarea activitãflilor de instruire

academicã ºi de cercetare în domeniul ºtiinflelor sociale. Colegiul are patru domenii de

activitate: ºtiinfle politice, sociologie, psihologie ºi filozofie.

Obiectivul programului este de a contribui la pregætirea unei generaflii noi de
profesioniºti în domeniul ºtiinflelor sociale, care ar lucra ulterior în instituflii de
învæflæmînt superior, organe de administrare publicæ, instituflii politice, contribuind la
dezvoltarea unei societæfli democratice.

Activitãflile academice ºi lucrul de cercetare ºtiinflificã se desfãºoarã în patru laboratoare

de specialitate:

Laboratorul de Filozofie: USM, str. Gh. Caºu, 32, biroul 210

Laboratorul de Sociologie: USM, str. Gh. Caºu, 32, biroul 201 A

Laboratorul de ªtiinfle Politice: ULIM, str. Vlaicu Pîrcãlab, 52, biroul 214

Laboratorul de Psihologie: UPS, str. I. Creangã, 1, biroul 60.

În activitatea Colegiului Invizibil sînt încadrate 120 de persoane (80 studenfli ºi 40 profesori).

Elementul-cheie al activitãflii Colegiului îl constituie studenflii cei mai dotafli de la facultãflile

de ºtiinfle sociale ºi umaniste ale universitãflilor din Chiºinãu. Studenflii sînt aleºi în baza

unui concurs anunflat public. Profesorii Colegiului Invizibil sînt recrutafli dintre cadrele

didactice universitare ºi lucrãtori ai institufliilor de cercetãri ºtiinflifice academice. În plus, în

activitatea Colegiului sînt antrenafli profesori din centre universitare din Europa Centralã ºi

de Vest, SUA. Profesorii invitafli reprezintã un aspect important al programului de instruire,

fiind o sursã de noi idei ºi tehnologii educaflionale.

Colegiul Invizibil are cîteva direcflii de activitate:

Programe tutelare

Principala formã a activitãflii academice este lucrul individual de cercetare ºtiinflificã al

studenflilor. Un profesor-tutore coordoneazã lucrul de cercetare a 2-3 studenfli. Studenflii îºi

aleg tema cercetãrii ºtiinflifice la începutul anului de studii. Temele sînt examinate ºi aprobate

la ºedinfla Senatului Colegiului Invizibil.

Profesori încadrafli în activitatea Colegiului Invizibil:

Laboratorul ªtiinfle Politice
Mihai CERNENCO, dr. în ºtiinfle istorice, ºef catedrã ºtiinfle sociale, ULIM

Ala BELOSTECINIC, dr. în ºtiinfle politice, conferenfliar, catedra ºtiinfle politice, USM

Nicolae CHIRTOACÃ, lector superior, catedra ºtiinfle sociale, ULIM

Igor KLIPII, magistru în ºtiinfle politice, ºeful Centrului Informaflional - Analitic al Parlamentului

Republicii Moldova, lector superior, catedra ºtiinfle umanistice, ULIM

Gheorghe COJOCARU, dr. în istorie, cercetãtor ºtiinflific, AªM, redactorul revistei “Arena

Politicii”.

Tutori-asistenfli
Ala COJOCARU, lector, AAPM

Laboratorul de Sociologie
Valentin fiURCAN, dr. în filozofie, lector superior, catedra sociologie ºi istorie a filozofiei, USM

Gheorghe CÃLCÂI, dr. în filozofie, ºef sector sociologie, Institutul de Filozofie, Sociologie
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Ludmila MALCOCI, dr. în sociologie , cercetãtor ºtiinflific, Institutul de Filozofie, Sociologie

ºi Drept, AªM, asistent catedra mass-media, USM

Ana PASCARU, dr. în filozofie, cercetãtor ºtiinflific superior, Institutul de Filozofie, Sociologie

ºi Drept, AªM

Tatiana SPÃTARU, dr. în sociologie, specialist principal secflia ºtiinfle socio-umane, Comisia

Superioarã de Atestare a RM, lector superior, catedra sociologie, USM

Tutori - asistenfli
Diana CHEIANU, USM, doctorand, lector

Eduard MIHAILOV, director, Centrul CIVIS

Laboratorul de Psihologie
Ion NEGURÃ, dr. în psihologie, ºef catedrã psihologie generalã, UPS

Lilian NEGURÃ, magistru în psihologie, lector catedra psihologie generalã, UPS

Grigore fiAPU, dr. în psihologie, conferenfliar, USM

Igor RACU, dr. habilitat în psihologie, decan, facultatea de psihologie, UPS

Tatiana TURCHINÃ, USM, doctorand, lector

Tutori-asistenfli
Ina MORARU, USM, doctorand, lector

Laboratorul de Filozofie
Gheorghe BOBÂNÃ, dr. habilitat în filozofie, ºef sector esteticã ºi istorie a filozofiei,

Institutul de Filozofie, Sociologie ºi Drept, AªM

Ion SÂRBU, dr. habilitat în filozofie, profesor universitar, ULIM

Eudochia SAHARNEANU, dr. în filozofie, conferenfliar, facultatea de psihologie ºi filozofie, USM

Grigore VASILESCU, dr. habilitat în filozofie, ºef catedrã filozofie, UAM

Vasile fiAPOC, dr. habilitat în filozofie, ºef catedrã filozofie, USM

Tutori-asistenfli
Vitalie POPA, doctorand, USM

Angela STAFII, lector, doctorand, USM

Laboratorul de Informaticã 1
Roza DUMBRÃVEANU, dr. în ºtiinfle fizico-matematice, catedra de informaticã, USM

Eugen CAISÎN, lector, catedra informaticã, USM

Laboratorul de Informaticã 2
Iurie GUZUN, dr. în ºtiinfle tehnice, profesor, catedra informaticã, UPS

Profesori invitafli

ªefii de laborator ºi Consilierul Academic invitæ profesori notorii de la centrele universitare

de peste hotare cu prelegeri în domenii de interes specific pentru studenfli:

Simon PETERMANN

ºeful catedrei ªtiinfle politice, Universitatea Liege, Belgia: “Europa regiunilor”

Helmuth WAGNER

Universitatea Berlin, Germania: “Centre geopolitice noi în Asia”

Albert RINGELSTEIN

SUA: “Congresul SUA”, “Dreptul Constituflional”, “Partide politice”, “Curtea Supremã”

Paul DEGRIGORIO

facultatea ªtiinfle Politice, Universitatea Missouri, SUA: “Campanii electorale în SUA”

Mihai SORA

facultatea Filozofie, Universitatea Bucureºti, România: “Integrarea euro-atlanticã ºi

depãºirea diferenflelor”
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Universitatea Strasbourg, Franfla: “Rolul Germaniei în condifliile actuale ale Europei Centrale ºi

de Est”

Traian STÃNCIULESCU

Universitatea “Al.I.Cuza”, Iaºi, România: “Semiotica limbajului simbolic”

Nadia IMBROGNO

SUA, lector CEP: “Sociologie contemporanã”, “Limba englezã clasicã”

Narcisa TAMBREA

România: curs special la ºcoala de Statisticã Socialã

Thomas SEBEOK

director al Centrului de Studii Semiotice, Universitatea Bloomington, Indiana, SUA:

“Semiotica – istorie ºi actualitate”

Solomon MARCUS

Vice prezident al Asociafliei Internaflionale de Studii Semiotice, SUA: “Informaflie ºi

comunicare, strategie ºi negociere în lumea contemporanã”

Alexander LAGHAI

Suedia, lector CEP: “Sociologia delicvenflei”, “Probleme stringente ale psihologiei

contemporane”

Alexandru BOBOC

membru al Academiei Române, Facultatea Filozofie, Universitatea Bucureºti: “Stiluri ºi

orientãri în filozofia contemporanã”

Aurel CODOBAN

facultatea Filozofie ºi Istorie, Universitatea “Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca, România: “Filozofia

Religiilor”

Mikloº VETO

Universitatea Poitiers, Franfla: “Temele principale ale filozofiei religiilor”

Adrian NECULAU

Vice-Rector al Universitãflii “Al.I.Cuza”, Iaºi, România: “Conflictul socio-cognitiv”

ªtefan BONCU

facultatea Psihologie, Universitatea “Al.I.Cuza”, Iaºi, România: “Orientãri noi în psihologia

socialã”

Ovidiu LUNGU

facultatea Psihologie, Universitatea “Al.I.Cuza”, Iaºi, România: “Cercetãrile psihologice

asistate de computer”

Profesori locali invitafli:

Iurie LEANCÃ

Vice-Ministru, Ministerul de Externe al Republicii Moldova “Republica Moldova în relafliile

internaflionale”

Mihai GRIBINCEA

Ministerul de Externe al Republicii Moldova: “Politica militarã a Rusiei faflã de flãrile CSI”

Nicolae OSMOCHESCU

Judecãtor al Curflii Constituflionale a Republicii Moldova: “Locul ºi rolul Curflii Constituflionale

în sistemul politic al Moldovei”
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USM: “Retorica modernã”

Vizite de studiu ale studenflilor ºi profesorilor

Universitatea “Babeº - Bolyai”, Cluj-Napoca, România: membrii laboratoarelor de Filozofie

ºi Psihologie

Universitatea Bosfor, Istambul, Turcia: membrii laboratoarelor de Psihologie ºi Sociologie

Universitatea “A. I.Cuza”, Iasi, Romania: membri ai laboratorului de Psihologie

Studiul limbii engleze

Studenflii Colegiului Invizibil urmeazã cursuri obligatorii de limbã englezã. Cursurile

organizate la Centrul Pro-Didactica sînt susflinute în mare parte de profesori-vorbitori nativi

ai limbii engleze.

Formarea deprinderilor practice de lucru la computer

Programul de studiu include utilizarea computerului (Word, Excel, poºta electronicæ,

Internet).

Clasele de computere ale Colegiului Invizibil sînt accesibile tuturor studenflilor.

Laboratorul de Computere - 1: USM, str. Mateevici, 60, Chiºinãu MD 2009

Laboratorul de Computere - 2: UPS, str. Ion Creangã, 1, Chisinau MD 2039

Seminare, conferinfle, ºcoli de varã

Studenflii Colegiului Invizibil participã la seminare, conferinfle, ºcoli de varã pentru a-ºi

împãrtãºi cunoºtinflele acumulate, a obfline experienflã de organizare ºi de prezentãri în

fafla unui auditoriu. Evenimentele organizate sînt deschise studenflilor ºi profesorilor care

nu sînt membri ai Colegiului.

Seminarul ºtiinflific semestrial, 24-25 ianuarie 1998, Chiºinãu

participanfli - tofli studenflii ºi profesorii Colegiului Invizibil.

ªcoala de Statisticã Socialã, 9-18 aprilie 1998, Chiºinãu

Colegiul Invizibil în cooperare cu Programul Societate Civilã al Fundafliei Soros Moldova.

Participanfli – studenfli ºi profesori ai laboratoarelor de Sociologie ºi Psihologie, reprezentanfli

ai altor instituflii (USM, ASEM, AP, Centrul de Analizã ºi Investigaflii Sociologice, Fundaflia

Independentã de Sondaje “SocioMoldova”, Centrul Marketing ºi Studii ale Opiniei Publice al

Fundafliei “Moldova Moderna”, Centrul de Investigaflii Sociologice CAS).

Simpozionul internaflional studenflesc de filozofie, 10-14 mai 1998, Tisane, Moldova

Seminarul ºtiinflific semestrial, 15-17 mai 1998, Holercani, Moldova

Participanfli – tofli studenflii ºi profesorii Colegiului Invizibil

ªcoala de varã internaflionalã în arta comunicãrii ºi ºtiinfle sociale “Noua generaflie în lumea

contemporanã”, 19 iulie – 3 august 1998, Vadul-lui-Vodã, Moldova

Organizatori: Programul Est - Est al Fundafliei Soros Moldova, Consiliul de Formare

Europeanã ºi Colegiul Invizibil Moldova. Participanfli: reprezentanfli ai Colegiului Invizibil

Moldova ºi ai fundafliilor din regiune.

Participãri la conferinfle ºi seminare internaflionale

Conferinfla internaflionalã pentru partidele politice: “Mass-media: tehnici electorale”, 14-

15 martie 1998, Chiºinãu

Seminarul ºtiinflific “Partidele politice în alegerile parlamentare din 22 martie 1998”, 4 aprilie

1998, Chiºinãu

Masa rotundã “Probleme filozofice contemporane”, 11 aprilie 1998, Cluj-Napoca, România

Conferinfla internaflionalã “Interacfliunile fine ºi sincronizarea în biologie, medicinã, ºi
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Masa rotundã “Învãflãmîntul superior: quo vadis?”, 17-19 aprilie 1998, Chiºinãu

Conferinfla ºtiinflificã a studenflilor USM ºi UPS, 24 aprilie 1998

Reuniunea studenflilor laboratorului de Filozofie al Colegiului Invizibil cu studenflii facultãflilor

de Filozofie ale Universitãflilor din Cluj-Napoca, Iaºi ºi Bucureºti, 11-13 mai 1998, Cluj-

Napoca, România

Seminarul internaflional “Dimensiunea tineretului în integrarea europeanã”, 20-21 mai 1998,

Chiºinãu

Seminarul “Revista experflilor în ºtiinflele politice”, 20-23 mai 1998, Vilnius, Lituania

Seminarul “Zilele academice clujene”, 29 mai 1998, Cluj-Napoca, România

ªcoala de varã “Europa Centralã ºi de Est: instituflionalizarea schimbãrii sociale”, 29 iunie-

18 iulie 1998, Vilnius, Lituania

Tabãra de varã a Colegiilor Invizibile regionale, 6-13 iulie 1998, Bratislava, Slovacia

ªcoala de varã “Ideea democrafliei în lumea contemporanã”, 6-26 iulie 1998, Minsk,

Belorusia

Colegiul Universitar de Studii Federale, 6 iulie-17 august, 1998, Aosta, Italia

ªcoala de varã internaflionalã de ºtiinfle cognitive, 12-26 iulie 1998, Sofia, Bulgaria

ªcoala de varã pentru dialog ºi înflelegere internaflionalã, 17-27 august 1998, Praga, Re-

publica Cehã

Conferinflã ºi douã mese rotunde “Individ ºi societate civilã: interferenfle semiotice”, 7-9

octombrie 1998, Chiºinæu

Atelierul internaflional “Problemele psihologice ale tranzifliei”, 12 octombrie 1998, Iaºi,

România

Conferinfla internaflionalã “Admiterea în institufliile de învãflãmînt superior”, 15-16 octombrie

1998, Chiºinãu

Conferinfla internaflionalã “Criza de identitate în flãrile post-totalitare”, 28-31 octombrie 1998,

Chiºinãu

Conferinfla internaflionalã “O privire în viitorul mileniu: colaborarea regionalã”, 7-9 decembrie

1998, Chiºinãu

Publicaflii

Membrii Colegiului Invizibil îºi împãrtãºesc cunoºtinflele acumulate comunitãflii academice

din Moldova prin publicafliile elaborate ca rezultat al activitãflii lor:

- prezentãrile studenflilor la conferinfle ºi ºcoli de varã

- buletinul Colegiului Invizibil (semestrial)

- articole ale studenflilor ºi profesorilor publicate în mass-media

Achiziflia materialelor didactice

Fiecare laborator posedã o bibliotecã specializatã, deschisã pentru studenfli. Bibliotecile

includ manuale, monografii, dicflionare, reviste periodice de specialitate. În anul 1998 au

fost procurate circa 1000 titluri de carte ºi manuale pentru laboratoarele de specialitate.

Pentru anul 1999 au fost abonate 70 titluri de reviste periodice prin intermediul programului

The East & Central Europe Journal Donation Project (New School for Social Research,

New York, SUA).

Burse

Bursele oferite asiguræ posibilitatea dedicãrii totalmente studiilor suplimentare aprofundate

ºi exclud necesitatea cãutãrii mijloacelor de existenflã prin angajare la lucru în orele libere

de studii.

Lista studenflilor – membri ai Colegiului Invizibil:

Laboratorul de Filozofie
absolvenfli
Eugenia BOGATU, USM

Marin DOLINfiA, USM

Lucia FARMACHI, USM



19anul 1
Veronica PEEV, UPS

Svetlana MARDARI, USM

Stela SUHAN, USM

Svetlana PRODAN, UPS

Alina DRUfiÃ, UPS

Natalia COJOCARI, USM

Alina BUDECI, UPS

Victor PARLICOV, ASEM

Laboratorul de ªtiinfle Politice
absolvenfli
Igor BOfiAN, USM

Pavel CABACENCO, USM

Eugenia CERBA, USM

Andrei COVAL, ULIM

Vadim GUZUN, USM

Alexandru OPRUNENCO, USM

Silvia SOLOMON, USM

anul 2
Viorel ALBU, USM

Elvira ANGHEL, USM

Otilia BOLOGAN, USM

Vasile CHITII, USM

Alexandru GAMARfi, USM

Octavian MAMALIGÃ, USM

Dorin PEREU, USM

Alexandru SIMIONOV, USM

anul 1anul 1anul 1anul 1anul 1
Igor BUCÃTARU, USM

Valeriu PROHNITCHI, ASEM

Victor ZAHARIA, USM

Vlad PARASCHIV, USM

Galina URECHEANU, USM

anul 2
Tatiana BULANCEA, USM

Larisa CIORNEI, USM

Liviu GHIDIRIM, USM

Lilia GLIJIN, USM

Angela POPA, USM

Eugen MITROFAN, USM

anul 1
Victoria ZAPOROJAN, USM

Natalia AFTENI, USM

Ecaterina ALBU, USM

Ruslan BELOUSOV, USM

Aurelia MIHALAª, USM

Laboratorul de Sociologie
absolvenfli
Eugenia BIRIUC, USM

Natalia CHIRILOV, USM

Dumitru GUfiULEAC, ASEM

Natalia LUCHIAN, USM

Marina MAªCAUfiAN, USM

Artur MUNTEANU, ASEM

Evelina STRATAN, USM

anul 2
Mariana BUCIUCIANU, USM

Corina CAIREAC, USM

Elena CARCEA, USM

Cornelia DONI, USM

Adelina LABIC, USM

Aliona SECARÆ, USM

Natalia ªARAGOV, USM

anul I
Ludmila CENUªÆ, USM

Aliona CHIHAI, USM

Aliona BARILOV, USM

Galina DOLTU, ASEM

Constanfla POPESCU, ASEM

Sergiu COJOCARU, ASEM

Laboratorul de Psihologie
absolvenfli
Inga CÆLIN, USM

Ala CIORICI, USM

Zoia COJUHARI, UPS

Mariana EPUREANU, UPS

Vitalie POPESCU, UPS

Daniela SÂMBOTEANU, UPS

Diana SPULBER, USM

Daniela TERZI, USM

anul 2
Nicolae BEªLIU, UPS

Iulia BUZENCO, USM

Angela CARAMAN, UPS

Stela DIMITRAªCO, USM

Olga MOROZAN, UPS

Lilia NACU, UPS

Diana POSTU, USM

Diana ROªCA, USM
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Centrul de Informaflii Universitare din Moldova (CIU) este un proiect de parteneriat între

Agenflia Informaflionalã a Statelor Unite (USIA) ºi Casa Lumea Deschisã. Scopul principal

al centrului este informarea asupra posibilitãflilor de studii universitare ºi post-universitare

în Statele Unite ºi flãrile Europei de Vest. Centrul oferã consultaflii despre modalitãflile de

obflinere a finanflãrii pentru studii în strãinãtate.

Din 1994 CIU administreazã douã programe americane: Edmund S. Muskie ºi Freedom

Support Act, care  oferã burse postuniversitare în SUA pentru urmãtoarele domenii:

administrarea businessului, economie, drept, administrarea învãflãmîntului, politologie,

biblioteconomie, jurnalism, administrare publicã. CIU desfãºoarã activitãfli de înrolare pentru

programe (publicitatea, testarea, interviul ºi pregãtirea pentru plecare).

Statistica 1998
numãrul de vizitatori 2400

corespondenflã 800

informaflie la telefon 7440

total 10640

Consultaflii
liceeni (studii medii incomplete) 340

studenfli (studii superioare incomplete) 1200

licenfliafli (studii superioare) 500

doctoranzi (studii postuniversitare) 360

total 2400

Distribuirea buletinelor ºi formelor
de înregistrare a testelor americane
standard
TOEFL 980

GRE 340

GMAT 120

SAT 20

alte materiale informative 500

total 1960

Vizitatori dupã domeniu
total 2400

administrarea businessului 430

administrarea învãflãmîntului 70

administrare publicã 30

arhitecturã 15

artã 100

bãnci 120

biblioteconomie 45

biologie 15

comunicaflii 80

design 10

drept 55

economie 470

inginerie 15

limba englezã 210

filosofie 5

finanfle 200

fizicã 10

fotografie 5

limba francezã 20

Informaticã 200

istorie 15

lingvisticã 35

marketing 80

medicinã 75

politologie 25

psihologie 5

sociologie 30

stomatologie 5

studii americane 25

Administrarea testelor
pentru Ed.S.Muskie/FSA Program
6 februarie, 1998, GRE 8

17 ianuarie, 1998, GMAT 23

7 februarie, 1998, TOEFL 46

Organizarea interviurilor pentru
programele americane Ed. S.
Muskie ºi FSA
administrarea educafliei, drept, jurnalism/

comunicaflii, sãnãtate publicã, economie,

administrare publicã, politicã publicã, 10

februarie, 1998

Ted REPA, School of Education, New York

University

William MOCK, John MARSHALL, Law

School

Elena SPENSLEY, ACTR, Washington D.C.

administrare business, 22 – 23 ianuarie,

1998

William Joseph GORMLEY, ACTR/ACCELS,

Washington D.C.

Carolyn Muirheid PRIBBLE, University of Il-

linois at Urbana-Champaign

Jullianne PAUNESCU, USIS, Chiºinãu,

Moldova

Conferinfle ºi seminare
conferinflã NAFSA, Washington DC, 24 – 29

mai, 1998

conferinflã anualã Burse, Tallinn, Estonia, 9

– 12 iulie, 1998

A 6 conferinflã regionalã OSEAS-Europe

pentru consilierii americani pentru educaflie
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Budapesta, Ungaria, 5 – 10 august, 1998

Lecflii, prezentãri video ale
sistemului de învãflãmînt din SUA,
programe de burse pentru studii
Cum se scrie o scrisoare de recomandare,

17 febriarie 1998

Ion GHILESCU, coordonator

Prezentare video: Studiile în SUA, 2 aprilie

1998

Ion GHILESCU, coordonator

Conferinflã de presã: Programe USIS, 15

septembrie 1998

Julianne PAUNESCU, USIS PAO

Irina COLIN, Asistent cultural USIS

Iurii DATII, Director IREX-Moldova

Terry STEVENS, Director ACTR/ACCELS

Vitalie VREMIS, Coordonator Program

Muskie

Prezentarea programelor Muskie/FSA la

USM, 9 octombrie 1998

Vitalie VREMIS, coordonator

Prezentarea programelor Muskie/FSA la

ULIM, 9 octombrie 1998

Vitalie VREMIS, coordonator

Prezentarea programelor Muskie/FSA la

ASEM, 14 octombrie 1998

Vitalie VREMIS, coordonator

Prezentarea programelor Muskie/FSA la

ASM, 13 octombrie 1998

Vitalie VREMIS, coordonator

Prezentarea programelor Muskie/FSA la

USB, 21 octombrie 1998

Vitalie VREMIS, coordonator

Alte programe de studii coordonate
ºi date publicitãflii
Programul de schimb de studenfli

universitari ACTR/ACCELS

Burse postuniversitare ale Fundafliei

Universitãflii Central Europene

Programul MBA al Centrului Internaflional de

Management, Budapesta, Ungaria

Colegiul Europei, Belgia

Academia Istropolitanã: administrare

publicã, economie aplicatã, planificare ºi

management de mediu, conservarea

moºtenirii arhitecturale ºi urbane

Programul Edmund S. Muskie & Freedom

Support Act 1998

Conexiuni comunitare, USIS

FSA, teme contemporane, IREX

Programul regional de schimb ACCELS

Program de schimb de studenfli 1997-98

Universitatea Americanã din Bulgaria

Programul de burse al Universitãflii Stanford

- Fellowship for Doctoral (PhD) Study at

Stanford University

Programul Fulbright: Advanced Research

and University Lecturing Awards in the

United States

Programul Universitãflii Central Europene

Universitatea Warwick: Graduate School

Cãrfli recepflionate:
cataloage ale Universitãflilor din SUA,

îndrumare pentru studenfli - 50

buletine USMLE - 50

buletine TOEFL - 600

buletine GRE - 300

buletine GMAT - 200

total 1200

Centrul de Informaflii Universitare a
colaborat cu organizaflii ºi fundaflii
strãine:
Fundaflia Soros Moldova

USIA: Agenflia Informaflionalã a Statelor

Unite

ACTR/ACCELS: Consiliul profesorilor de

limbã rusã din America/Consiliul american

pentru colaborare în educaflie ºi predare a

limbilor strãine

IREX: Consil iul pentru cercetãri

internaflionale

REAC: Institutul internaflional de educaflie

NAFSA: Asociaflia naflionalã pentru studenflii

strãini

CIEE: Consiliul schimbului internaflional de

învãflãmînt

Centrul Inovafliilor Sociale

Moldova – Pennsylvania

Fundaflia Eurasia

TACIS

UNDP

Agenfliile Aqua Proiect ºi “Apele Moldovei”

Alumni Center

Centrul educaflional Pro Didactica

Colegiul Invizibil
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Programele regionale ºi naflionale de burse au fost desfãºurate cu scopul de a asigura

tinerilor din Moldova posibilitatea de a obfline studii adecvate ºi necesare pentru o dezvoltare

ulterioarã prosperã a Republicii Moldova, contribuind la mãrirea numãrului de cadre

naflionale din diferite domenii, precum ºi la ridicarea nivelului de pregãtire profesionalã a

acestora. Studenflii de la institufliile de învæflæmînt superior au beneciat de buse de merit ºi

finanflare totalæ sau parflialæ pentru studii în strãinãtate.

Programul de burse în domeniul Ecologie,

SUA

Svetlana NOUR

Universitatea din Idaho

Programe naflionale

Universitatea Americanã din Bulgaria

În anul 1998 la Universitatea Americanã din

Bulgaria au fost acceptafli 2 candidafli cu

bursa totalã Soros ºi 1 candidat cu bursa

parflialã. Pentru studenflii acceptafli în 1998,

Fundaflia Soros a achitat taxa de înregistrare

iar candidatului cu bursã parflialã i s-a

acordat suma restantã.

Pentru tofli studenflii AUBG din Moldova

(menflionafli mai sus) Fundaflia Soros a oferit

bani de buzunar.

Colegiul Europei, Natolin, Polonia

Virginia BODOLICA

Les Ecoles Normales Superieures, Franfla

Angela DEMIAN

Natalia DOBINDA

Valeriu RÃZLOG

Burse suplimentare

Studii universitare
Universitatea din Ankara, Turcia

Ecaterina LOGOS

Universitatea din Leipzig, Germania

Tatiana SPÂNU

Southwest Texas State University, SUA

Lidia SIDORENCO

Universitatea Catolicã “Sacro Cuore”,  Italia

Liliana BORTÃ

Universitatea din Arizona, SUA

Mariana MOLDOVANU

Universitatea Trent din Peterobourgh,

Canada

Roman DOLINSCHI

Programe regionale

Universitatea Americanã din Bulgaria

Natalia CONDORACHI

Alexandru BIVOL

Anatolie CERNII

Mariana BUZU

Viorica URSU

Sergiu LISNIC

Ilie VEDRAªCO

Eugen KHALSANOV

Marin CEBOTARI

Georgeta GAVRILIUC

Lucia LAVRIC

Iurie LAIU

Pavel ALBOT

Victor GUªILA

Virgiliu MIDRIGAN

Program de schimb universitar ”Virtual Uni-

versity”

Stelian RUSU

Colegiul Bard, New York

Victor GAMARfi

Universitatea de Stat, Montana

Diana GOREA

Universitatea din Arizona

Universitatea din Warwick, Marea Britanie

Victoria SACA

Valeriu STAVINSKI

Universitatea din Oxford, Marea Britanie

Corina CEPOI

Universitatea Central Europeanã, Ungaria

Vitalii CLIMENCO

Mariana GOINA

Rodica STAVARACHE

Cristina CHEPTEA

Dumitru ªLEAHTICI

Diana DIGOL

Dragoº CUCEREANU

Centrul Internaflional de Management,

Ungaria

Petru ZAMISNII

Victor TODORIUC
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Eduard PANFILE

Institutul Naflional de ªtiinfle Aplicate din

Lion, Franfla

Lilia JUC

Ana BARAT

Universitatea de ªtiinfle ºi Tehnologie din

Shanghai, China

Adrian HASNAS

Universitatea de ªtiinfle Sociale ºi Politice

“Panteon”, Grecia

Veronica TIMOFTII

ªcoala superioarã de muzicã din Koln,

Germania

Ruslan TOPALOV

Institutul de Muzicã Sacrã, Italia

Marian RADU

Colegiul Montgomery, SUA

Augustina RENIfiÃ

Universitatea din Parta, Grecia

Elena ONICA

Doina DUPLACHI

ªcoala Naflionalã Superioarã de Arte, Franfla

Doina VIERU

Universitatea Americanã din Bulgaria

Eugen KHALSANOV

Studii postuniversitare
Universitatea Tehnicã din Freiberg,

Germania

Andrei SARUA

Veaceslav SAMOHVALOV

Universitatea din Florida, Colegiul de

Administrare în Business, SUA

Viorel SAREBOUNE

Institutul Naflional de Limbi ºi Civilizaflii

Orientale, Franfla

Daniela GRIKALOVSKAIA

Universitatea Paris-XI, Franfla

Victor BÃNCILÃ

Institutul European al Universitãflii din Ge-

neva, Elveflia

Mariana AZAROVA

Universitatea Jean Moulin Lion-3, Franfla

Lucreflia BÎRLÃDEANU

ªcoala de studii postuniversitare de Manage-

ment Internaflional, SUA

Ovidiu RUSU

Institutul de Studii Politice

ªcoala Superioarã de Comerfl, Franfla

Cristina MOROªAN

Universitatea din Pennsylvania, SUA

Irina GHEORGHICIUC

Universitatea din Iowa, SUA

Boris ALBUL

Universitatea de Stat din Kent, SUA

Ludmila CRAVCENCO

Universitatea Suffolk, Massachusetts, SUA

Elena ROZNERIfiA

Institutul Suedez, Stockholm

Oxana SAMOTEEVA

Universitatea Internaflionalã de Business,

Suedia

Angela APOSTOL

Andrei BIZGU

Alexandru PALII

Universitatea Lund, Suedia

Sergiu BOCANIOV

Universitatea din Londra, Marea Britanie

Andrei MUNTEAN

Natalia GHERMAN

Institutul Gestalt, Rusia

Nadejda KRASNOPOLISKAIA

Universitatea din Mexic

Victoria NISTOR

Ludmila SANDU

Institutul de ªtiinfle Politice, Bordeaux,

Franfla

Doina ZGUREANU

Institutul de ªtiinfle Politice, Paris, Franfla

Natalia RÎBALCO

Academia de Educaflie Fizicã ºi Sport, Rusia

Victor PANUª

ªcoala de Relaflii Internaflionale în cadrul

Universitãflii din Amsterdam, Olanda

Marin MIHAILESCU

Institutul de Administrare ºi Antreprizã în

cadrul Universitãflii din Nice, Franfla

Oleg CURBATOV



24 Universitatea Sorbonne, Franfla

Dumitru MOREA

Institutul European de Studii Internaflionale,

Franfla

Elvira LEAHU

Institutul European de ªtiinfle Superioare

Internaflionale, Franfla, Germania

Andrei LÎSII

ªcoala Superioarã de Mine din Saint-

Etienne, Franfla

Igor BLÎNDU

ªcoala de Studii Economice Superioare,

Olanda

Oleg BODIUL

Western Kentucky University, SUA

Vladimir CARA

Universitatea Internaflionalã a Spafliului din

Strasbourg, Franfla

Eugen CAISÎN

Universitatea Paris 1- Pantheon – Sorbonne,

Franfla

Victor IPATII

Institutul Universitar “Ortega y Gasset”,

Spania

Valeriu OSTAFII

Universitatea din Atena, Grecia

Lidia COTOVANU

Galina CUCOª

Rodica SOCOLOV

Universitatea Paris-VI, Franfla

Mircea BÃNCILÃ

Schimb de experienflã,
ºcoli de varã, alte manifestãri

Universitatea din Munchen, Germania

Veaceslav STÃVILÃ

Universitatea din Hamburg, Germania

Oleg BURUIANÃ

Universitatea din Milano, Italia

Aliona CRUDU

Institutul Internaflional al Drepturilor Omului,

Franfla

Oxana AGACHI

Institutul American de Studii Politice ºi

Economice, Republica Cehã

Alexandru SOCHIRCA

Diana DIGOL

Institutul de Politice Energetice, Franfla

Sergiu CODREANU

Universitatea din Parta, Grecia

Galina CUCOª

Viorica VOZIAN

Victoria IZMAN

Doina AXENTI

Irina CROPOVNIfiCHI

Elena ONICA

Elena JUNGHIETU

Lidia COTOVANU

Universitatea Gainesville, SUA

Ana PALANCEAN

Institutul Universitar din Grenoble, Franfla

Ricu fiUGULEA

Institutul Experimental al Culturi lor

Cerealiere din Bergamo, Italia

Victor MANOLII

Academia American-Europeanã de Varã,

Austria

Veronica PANOV

Valeriu AJDER

Irina PANIBOG

ªcoala de varã din Pilzen, Republica Cehã

Igor ENE

Mariana SPÃTARU-FUIOR

Semion CHIOSEA

ªcoala internaflionalã de varã din Praga, Re-

publica Cehã

Diana CHEIANU

ªcoala de Varã din Arzano, Franfla

Iulia TROMBIfiCAIA

ªcoala de Balet a Conservatoriului din

Viena, Austria

Iulian TOPOR

Denis UNTILA

Mihai SOSNOVSCHI

Centrul Cultural Internaflional din Krakow,

Polonia

Svetlana MARDARI

Centrul Bavarez, Polonia

Sorin HANGANU

Programul Kultur Kontact, Austria

Iulian SOCHIRCA
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Alexandra MIRCIUC

Diana PASCARU

Veaceslav BALAN

Seminar Internaflional, Germania

Andrei COVAL

Teatrul “Du Soleil”, Franfla

Mihai FUSU

Sãptãmîna Culturii RM, Italia

Larisa VOROBIOV

(cu un grup de elevi)

Burse de merit

În anul 1998 Fundaflia Soros Moldova a

organizat al treilea concurs “Burse de merit

pentru studenflii institufliilor de învãflãmînt su-

perior din Moldova”. La acest concurs au

participat studenflii anilor trei, patru ºi cinci

cu media notelor nu mai micã de 9 pentru

tofli anii de studii. Valoarea unei burse

acordate a fost între 500 si 2500 lei.

Dosarele prezentate au fost examinate de

Consiliul pentru Educaflie al Fundafliei Soros

care au luat în consideraflie în special

activitatea extracuricularã (participarea la

conferinfle, cercetãri ºtiinflifice) a studenflilor.

Pentru acest program au participat douã

sute douãzeci ºi trei studenfli de la

cincisprezece instituflii din Moldova. O sutã

unu studenfli au obflinut bursa de merit a

Fundafliei Soros.

Bursa de merit de gradul I (2500 lei)

ASEM
Ion AMARFII

ULIM
Florentina BODNARI

USMF
Alina BATÎR

Elena VOVC

USM
Natalia NICORICI

Bursa de merit de gradul II
(1200 lei)

ASEM
Petru MALERU

Valeriu PROHNIfiCHI

Oxana SAVCIUC

UCCM
Elena COGÎLNICEANU

Sergiu GULCEAC

ULIM
Iulia TROMBIfiCAIA

Andrei COVAL

Dragoº CUCEREANU

USB
Lucia fiURCANU

UAM
Alexandru STRATAN

USMF
Natalia POBEDINSCHI

Simion CHIOSEA

Petru CEPOIDA

Sorin SOFRONI

UPS
Mariana SPÃTARU

Elena JOSAN

USM
Ala CIORICI

Corina BÂRLÃDEANU

Alexandru GAMARfi

UTM
Igor ENE

Lucia BUZDUGAN

Bursa de merit de gradul III (500 lei)

AM
Natalia GAVRILAN

Ludmila BIVOL

AP
Gheorghe BOTNARI

ASEM
Ina PAHOMII

Victor CARAUª

Daniela NICULÃESCU

Sergiu BUGAI

Dorina TRICOLICI

Eduard GHERMAN

Dorina PANTELEICIUC

Sergiu TOMESCU

USU
Gheorghe APARECE

UCCM
Arcadie BARANOV

Viorica ARABADJI
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Nadejda MAZUR

Alexandru ZGARDAN

USB
Ghenadie DIOZU

Adrian CIUBOTARU

Natalia BARAT

Alexandru VASILCENCO

UAM
Roman HARUflA

Dragoº CIMPOIES

Andrei GONCEARENCO

Igor CRISTAL

USMF
Viorica COTICI

Constantin TARANOV

Cristina SOCOLOVSCHI

Elena DAªANU

Cãlin STOICOV

Irina APOSTOLOVA
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27Programe de limbã englezã (SELP)

Programul de limbã englezã, ºi-a început activitatea în Moldova cu aproape 6 ani în urmã,

când a sosit un singur profesor de limba englezã din SUA. Acum, cînd activitatea

programului se apropie de sfârºit, putem cu mîndrie sã-i evaluãm realizãrile. Mulfli elevi,

studenfli, învãflãtori, profesori de licee ºi profesori universitari au beneficiat enorm în urma

contribufliei aduse de cei 18 profesori de limba englezã americani, cei cîfliva formatori

regionali ºi profesori de limbæ englezã din Moldova care din 1993 au organizat seminare ºi

alte forme de dezvoltare profesionalã. Am avut ocazia sã colaborãm cu profesori de la

Peace Corps ºi sã trimitem profesorii noºtri din Moldova peste hotare pentru a se familiariza

cu noile tehnologii în cadrul ELT. Credem cã toate eforturile noastre au dat rod ºi cã nivelul

de predare a limbii engleze în Moldova a avansat ca rezultat al eforturilor comune ale

participanflilor la program. Anticipînd încheierea lui, scopul nostru din ultimul an a fost sã

depunem toate eforturile pentru a promova ceea ce a fost obflinut, încurajînd colegii noºtri

autohtoni sã continue lucrul asupra acestui program. Asigurînd continuitatea în domeniul

predãrii limbii engleze fãrã susflinerea directã din partea programului nostru, sperãm cã

profesorii moldoveni se vor descurca cu succes.

Între timp prioritãflile programului SELP au devenit promovarea inifliativelor noi precum

crearea Centrelor Informaflionale ºi inifliativele regionale SPELT în direcflia reciclãrii

profesorilor (în special ESP) ºi crearea asociafliilor de profesori. Am susflinut în continuare

douã programe care s-au dovedit a fi eficiente - publicaflia “Team Report” ºi acordarea

burselor la ºcoala de limbã englezã de la Casa Lumea Deschisã.

Reciclarea Profesorilor

Activitãflile acestui an, concentrîndu-se asupra proiectelor de colaborare, includ:

Metodologia pentru profesorii ce practicæ dezbaterile
Acest curs a fost urmat de 15 profesori de limbã englezã implicafli activ în programul de

dezbateri. Strategiile folosite în învãflãmîntul formativ-comunicativ au fost îmbinate cu

studierea tehnicilor folosite la dezvoltarea gândirii critice, deprinderilor de negociere ºi

atingerea unei concluzii acceptate reciproc folosind un ºir de metode scrise ºi orale de

studiere a limbii engleze. Cursul a fost o inifliativã de cooperare intre 3 programe ale fundafliei

Dezbateri, programul de limbã englezã ºi Centrul Internaflional de Limbi Moderne Iaºi,

România.

Curs de perfecflionare a profesorilor de limbæ englezæ
Programul pentru 80 de profesori de limba englezã din Bãlfli ºi din regiunile din apropiere

a avut un caracter practic, fiecare sesiune asigurînd activitãfli ºi materiale aplicabile în

lucrul cu elevii. Scopul cursului a fost aprofundarea cunoºtinflelor profesorilor în domeniul

limbii engleze. Seminarele sãptãmânale în incinta centrului informaflional de limbæ englezã

din Bãlfli au fost conduse de doi profesori SPELT.

Curs de perfecflionare pentru profesorii tineri
A fost propus studenflilor din anul 4 ºi 5 de la universitate ºi includea o recapitulare a

diferitor metode ºi teorii de predare a limbilor ºi, de asemeni, cuprindea familiarizarea cu

tehnicile de management în clasã, planificarea lecfliilor, practica predãrii în clase ºi alte

teme. Cursul a fost rezultatul cooperãrii dintre SPELT, Fundaflia Soros ºi ªcoala de limbã

Englezã a Centrului Educaflional Pro-Didactica.

Curs de perfecflionare de lungæ duratæ
40 de profesori din cele mai prestigioase licee ºi ºcoli din Chiºinãu au participat fie la

cursurile de perfecflionare pentru profesorii de limba englezã (20 de profesori din Chiºinãu)

fie la seminarele de creare a echipei naflionale de formatori. Cursul a fost organizat de

cãtre ILC Iaºi, Consiliul Britanic ºi Fundaflia Soros Moldova.

Curs de perfecflionare continuæ - activitæfli de folosire a metodelor comunicative
Douã cursuri de varã pentru 40 profesori de limba englezã au avut loc în luna iunie la Iaºi.



28 Scopul a fost de a oferi profesorilor noi metode de predare, procedee metodice ºi materiale

didactice, de a-i antrena în rezolvarea problemelor importante ajutîndu-i sã-ºi îmbogãfleascã

ºi sã-ºi împãrtãºeascã experienfla pedagogicã. Cursurile au avut loc în douã nivele: pentru

profesorii începãtori ºi pentru profesorii cu experienflã, care vor alcãtui o echipã naflionalã

de formatori.

Studii Britanice la nivel academic
Curs “Civilizaflia ºi Cultura Marii Britanii”, lecflii, seminare ºi utilizare Internet. Au participat

aproximativ 20 de profesori de la universitãflile din Bãlfli ºi Chiºinãu.

Familiarizarea profesorilor cu examenele internaflionale (TOEFL, SAT, GRE, First Cer-
tificate)
Obiective, niveluri, modul de pregãtire a elevilor pentru examene. Participanfli - 16 profesori

de la licee.

Centrele informaflionale

Obiectivul programului a fost susflinerea în continuare a activitãflii a douã Centre

Informaflionale de Limbã Englezã în Chiºinãu ºi Bãlfli ºi crearea unui centru similar în Sudul

Moldovei. În loc sã se distribuie materiale la instituflii în parte, în loturi mici, Centrele

Informaflionale asigurã realizarea unor colecflii ºi facilitãfli ºi servesc ca loc de întrunire a

profesorilor, oferã spaflii pentru programele de instruire în domeniul didactic ºi metodologic,

fiind concomitent ºi un nucleu pentru cooperarea între profesori, baza pentru viitoare

asociaflii.

ªi, în sfîrºit, centrele informaflionale oferã servicii asigurînd institufliile de învãflãmînt cu

profesori - adevãrafli profesioniºti în domeniu - care meritã sã fie susflinufli în dezvoltarea lor

profesionalã. În 1998 a fost susflinutã activitatea celor 2 centre existente de la USB ºi

ASEM ºi s-a creat un nou centru informaflional la Colegiul Pedagogic din Cahul.

TEAM Report

Publicaflia programului de limbã englezã este o sursã de material autentic destinat folosirii

la cursuri, întrucît confline idei pentru lecflii practice ºi referinfle la articolele privind

metodologia predãrii. Este folositã de profesorii din licee ºi universitãfli, participanfli  la

seminare. Furnizeazã informaflii despre evenimente de interes pentru profesorii de limbã

englezã în Moldova, cît ºi articole despre valorile americane. Fiind realizatã de profesorii

SPELT în Chiºinãu ºi profesori de limba englezã locali, publicaflia a devenit cea mai bunã

modalitate de comunicare cu profesorii ºi de difuzare a informafliei de program. Tirajul a

fost de 2000 copii. Ediflia finalã a fost dublã, de douã ori mai voluminoasã decît cea obiºnuitã,

fiind publicatã în decembrie 1998.

Burse oferite de Casa Lumea Deschisã

Proiectul încurajeazã studenflii ºi elevii capabili sã studieze intens limba englezã ºi oferã

de asemenea burse pentru lectorii care predau diferite cursuri în limba englezã conform

programelor universitare. Selectarea a fost fãcutã de cãtre Juriul pentru Programe

Educaflionale în bazã de concurs. Pe parcursul anului 1998 din 350 de solicitanfli au

beneficiat de burse 85 de studenfli ºi profesori.

Programul SPELT

SPELT este un program regional de colaborare cu profesori americani în predarea limbii

engleze, ºi în Moldova se încheie anul acesta. Cei doi profesori angajafli pentru o normã

întreagã la universitãflile din Moldova au contribuit la programele de dezvoltare profesionalã

împreunã cu cei trei profesori americani antrenafli în activitatea de instruire a corpului di-

dactic. De fapt, seminarele SPELT au constituit o parte impunãtoare a programului din

anul curent, în cadrul cãruia seminarele instructive pe termen lung au vizat atît probleme

de metodologie globalã, cît ºi aspecte concrete. În afarã de predare ºi instruire a profesorilor,

echipa de program a promovat spiritul de colaborare prin medierea de întruniri, programe



29ºi studiu la Centrele informaflionale ºi a administrat activitãfli SPELT (editarea buletinului

TEAM Report, º.a.). În plus, ei au fost antrenafli în activitãfli extracuriculare (publicaflii ºcolare

ºi cluburi de limbã englezã). În anul academic 1998-1999 Moldova a gãzduit 5 profesori

SPELT:

Hamilton BECK (predare a limbii engleze), USM

Christian CLAUSEN (instruirea profesorilor), USB

Victoria GROSS (instruirea profesorilor), USB

Anne STANDER (predare a limbii engleze), ASEM

Katja STENGELIN (instruirea profesorilor), ULIM



30 Modernizarea Învãflãmîntului Umanist

Activitãflile din program au continuat sã se desfãºoare pe aceleaºi direcflii principale:

dezvoltarea Centrului de Informare ºi Documentare (CID), dezvoltarea curriculum-ului,

perfecflionarea cadrelor didactice ºi manageriale din învãflãmîntul preuniversitar.

Menflinerea aceloraºi domenii de activitate demonstreazã identificarea clarã, încã de la

momentul elaborãrii proiectului de program (1995), a problemelor acute din domeniu,

precum ºi depistarea adecvatã a necesitãflilor ce flin de cîteva arii-flintã importante pentru

toate programele educaflionale ale Fundafliei Soros Moldova:

facilitarea accesului la informaflia curentã în domeniul didacticii ºi pedagogiei moderne

promovarea inovafliilor ºi a experienflei avansate

sprijinirea procesului de pregãtire ºi perfecflionare a cadrelor didactice ºi manageriale

sprijinirea alternativelor educaflionale

promovarea modelelor moderne de dezvoltare curricularã

La 11 august 1998, la decizia Senatului FSM, prin reorganizarea programului ºi prin

contribuflia unui al doilea fondator - Casa Lumea Deschisã - a fost creat Centrul Educaflional

Pro Didactica. Obligafliile privind realizarea ulterioarã a programului “Modernizarea

Învãflãmîntului Umanist” au fost preluate de aceastã nouã instituflie cu statut de organizaflie

neguvernamentalã non-profit. Obiectivul major al Centrului continuã eforturile anterioare

ale programului: susflinerea procesului de dezvoltare a sistemului educaflional din republicã,

în vederea instruirii eficiente a membrilor societãflii, pentru implicarea deplinã ºi mai eficientã

a acestora în societate.

Prezentul raport include analiza activitãflilor programului, o parte din ele fiind realizate deja

în cadrul noului Centru.

SECfiIUNEA I. Centrul de Informare ºi Documentare

Obiectivul 1. Dezvoltarea serviciilor Centrului de Informare ºi Documentare

Pe parcursul anului 1998 beneficiari ai serviciilor CID au fost:

- cadre didactice de la diverse instituflii de învãflãmînt

- studenfli ºi liceeni

- formatorii implicafli în programele educaflionale desfãºurate de Fundaflia Soros Moldova

  ºi Centrul Educaflional Pro Didactica

- cadre didactice ºi bibliotecari din ºcolile-beneficiare ale programelor Fundafliei Soros

- personalul Centrului Educaflional Pro Didactica

Deºi CID nu oferã servicii de împrumut la domiciliu, acest sprijin a fost acordat, ca excepflie,

pentru organizarea seminariilor ºi expozifliilor de carte didacticã de cãtre beneficiarii

diverselor programe educaflionale. Formarea colecfliilor, iniflial orientatã spre necesitãflile

de documentare a programelor educaflionale, a inclus în 1998 crearea unui fond universal

de literaturã de referinflã. Numãrul vizitatorilor CID într-o zi de lucru ajunge la 60; în cazul

asigurãrii unui spafliu mai mare pentru lecturã (sala dispune de 20 locuri) aceastã cifrã ar

fi mult mai mare. Numãrul maxim de vizite s-a înregistrat în luna noiembrie 1998: 643 de

vizite; media generalã a vizitelor pe lunã este de 385.

Toate aceste aspecte reflectã necesitatea restructurãrii CID prin crearea noilor spaflii de

lecturã pentru beneficiari, organizarea serviciului de împrumut, completarea fondului de

carte cu ediflii suprasolicitate.

Obiectivul 2. Dezvoltarea fondurilor de carte ale Centrelor Metodice din
ºcolile – beneficiare ale programelor educaflionale

Cele 35 de ºcoli au beneficiat pe parcursul anului 1998 de un sprijin esenflial pentru

dezvoltarea bibliotecilor. Realizarea acestui obiectiv a inclus:



31a) dezvoltarea fondurilor de carte ale bibliotecilor ºcolare: 21 669 ex. carte au fost distribuite,

împreunã cu 227 ex. materiale cartografice ºi 72 ex. materiale video.

b) abonarea la ediflii periodice educaflionale din republicã ºi de peste hotare: “Fãclia”,

“Pervoie senteabrea”, “Director øcolî”, “Uciteliscaia gazeta”, “Limba romanã”, “Magazin

istoric”, “Tribuna învãflãmîntului”, “Limba ºi literatura”, “Limba ºi literatura românã”,

“Literatura ºi arta”, “Învãflãmîntul primar”, “Sud-Est”, “Noi”, “Biblioteca”, “Basarabia”.

Liceele ºi catedrele universitare de profil au beneficiat de 3 numere ale revistei de psihanalizã

“Reverberaflii”.

c) asigurarea cu instrumente de lucru, atribute de bibliotecã, cãrfli din domeniul bibliologie:

Paul CORNEA, Introducere în teoria lecturii

Indicatorii de performanflã ºi instrumente manageriale pentru biblioteci

Brigitte RICHTER, Ghid de biblioteconomie

d) stagii de perfecflionare pentru bibliotecari:

bibliotecarii din ºcolile beneficiare au participat la 2 module de instruire organizate cu

concursul Centrului de Limbi Moderne, Iaºi. Calitatea instruirii a fost asiguratã prin invitarea

specialiºtilor din Marea Britanie ºi a colegilor de breaslã din România, care au trecut stagii

de perfecflionare în Franfla. Tematica cursurilor a cuprins strategiile moderne de achiziflie,

folosirea Internet-ului, catalogare ºi tehnici de automatizare, alte subiecte profesionale.

Training-ul a fost apreciat înalt de cãtre participanfli. Asociaflia Bibliotecarilor din Învãflãmînt,

România a acordat un interes deosebit inifliativei CID în vederea desfãºurãrii unei instruiri

intensive a bibliotecarilor ºcolari din Centrele Metodice.

Obiectivul 3. Donaflia de carte didacticã pentru alte instituflii ºi organizaflii.

Odatã cu activitatea de bazã, în 1998 CID a continuat donaflia de carte (peste 5 000 ex.) ºi

pentru alte instituflii, pentru cadrele didactice - participanfli la seminarii, ºcoli de varã, etc.

Datoritã inifliativei Asociafliei Social-Culturale “Bucovina” (preºedinte Arcadie SUCEVEANU),

a fost realizat proiectul “Donaflie de carte pentru ºcolile româneºti din Bucovina”. Cu sprijinul

Fundafliei, Asociaflia a asigurat distribuirea unui impunãtor lot de carte, care a inclus Proiecte

didactice, volumele 4 ºi 5, “Curajul de a educa”, ”Etica pentru fiul meu Amador” ºi “Politica

pentru fiul meu Amador” de Fernando SAVATER, dicflionare de neologisme, manualele

“Rîndunica” pentru ciclul primar ºi cãrfli ale unor scriitori basarabeni.

La finele anului, a fost realizatã o serioasã achiziflie de manuale ºcolare alternative pentru

clasele 1-6, editate în cadrul proiectului de reformã a educafliei în România, cu sprijinul

Bãncii Mondiale. În cadrul proiectului din România, Banca Mondialã a sprijinit editarea de

manuale alternative, 2 sau 3 la aceeaºi disciplinã. Astfel, profesorii români au avut

posibilitatea sã conºtientizeze ºi sã demonstreze faptul cum pot fi realizate obiectivele

unui curriculum naflional unic prin diferite instrumente, adicã diferite manuale. Obiectivul

acestei achiziflii este de a oferi ºi învãflãtorilor ºi profesorilor de la noi posibilitatea înflelegerii

acestui fapt. fiinuta modernã a majoritãflii acestor manuale este un model de inspiraflie ºi

pentru potenflialii autori de manuale. Cele 500 de seturi de manuale a cîte 250 exemplare

(toate alternativele pentru disciplinelle studiate în clasele 1-6) vor fi donate în prima jumãtate

a anului 1999. De donaflie vor beneficia bibliotecile facultãflilor pedagogice, colegiile

pedagogice, Centrele Metodice din ºcolile-beneficiare ale programului ºi o serie de ºcoli

identificate prin consultare cu Ministerul Educafliei ºi ªtiinflei.

SECfiIUNEA II. Dezvoltarea curriculum-ului

Obiectivul 1: Susflinerea elaborãrii curriculum-ului liceal la disciplinele
umanistice ºi reale

În baza Acordului cu Ministerul Educafliei ºi ªtiinflei, începînd cu luna octombrie 1997, a

fost sprijinit ºi coordonat procesul de elaborare a programelor de liceu la disciplinele

umanistice ºi exacte. Pînã în decembrie 1998, s-au elaborat proiecte pentru curriculum

liceal la urmãtoarele discipline: limba ºi literatura românã, limba românã pentru alolingvi,



32 istorie, filozofie, psihologie, limbi strãine, geografie, matematicã, fizicã, biologie, chimie,

limba bulgarã, limba gãgãuzã, limba ucraineanã, limba rusã (ca maternã ºi ca strãinã).

Grupurile de lucru la curriculum liceal au fost constituite la propunerea coordonatorilor din

program, prin consultãri reciproce ºi recomandãri din partea MEª ºi în colaborare cu

reprezentanfli ai Consiliului Naflional pentru Curriculum ºi Evaluare.

Aportul deosebit al dlui Vice-ministru Simion MUSTEAfiÃ, al dnei Agnesa EFTODI, ªef

Direcflie Învãflãmînt Preuniversitar, precum ºi cel al dlui Vladimir GUfiU, Drector Adjunct al

IªPP, au asigurat demararea cu succes a activitãfli.

În anului precedent, majoritatea membrilor echipelor de lucru au beneficiat de 2 seminarii

pentru elaborarea ºi evaluarea curriculum-ului (a se vedea raportul FSM pentru anul 1997).

Acest lucru a contribuit la optimizarea experienflei specialiºtilor implicafli în aceastã muncã

deloc uºoarã. Astfel, pe parcursul întregului an 1998, în elaborarea proiectelor de curricu-

lum liceal au fost implicafli:

Coordonator general: Agnesa EFTODI, ªef Direcflie Învãflãmînt Preuniversitar

Coordonator principal discipline umanistice: Vladimir PÂSLARU, dr.hab., IªPP

Coordonator principal discipline exacte: Aurelia RÃILEANU, doctor, IªPP

Componenfla grupurilor de lucru:

Limba românæ
Coordonatori: Dr.hab. Vladimir PÂSLARU, IªPP, Prof. Maria HADÎRCÃ, MEª

Grupul de lucru:

Dr. Olga COSOVAN, UPS

Dr. Tatiana CARTALEANU, UPS

Dr. Ana GHILAª, UPS

Cerc. ºt. Viorica GORAª-POSTICÃ, IªPP / CEPD

Viorica BOLOCAN, profesoarã, Liceul “Mircea Eliade”, Chiºinãu

Mircea CIOBANU, profesor, Liceul “B. P. Haºdeu”, Drochia

Ada MIHAILOVSCHI, Direcflia Raionalã de Învãflãmînt, Cãlãraºi

Ecaterina ROTARU, MEª

Limba românæ pentru alolingvi
Coordonator: Tamara CAZACU, dr. în pedagogie, specialist principal, MEª

Grupul de lucru:

Tamara CRISTEI, conferenfliar, USM

Liliana NICOLAESCU-IVANOVICI, Centrul Educaflional Pro Didactica

Iulia IORDÃCHESCU, profesoarã, gr.did.1, gimnaziul nr.7, Chiºinãu

Galina STAHI, profesoarã, gr.did.1, liceul “A.Puºkin”, Chiºinãu.

Limbi stræine
Coordonatori:

Theodor BALABAN, doctor conferenfliar, USM, Eugenia BRÎNZÆ specialist principal, MEª

Grupul de lucru:

Theodor BALABAN, doctor conferenfliar, USM

Emilia BULHAC, doctor conferenfliar, USM

Galina BORDENIUC, doctor habilitat, profesor, USM

Cornelia CINCILEI, doctor conferenfliar, USM

Galina CHIRA, Liceul “Prometeu”, Chiºinãu

Ion DUMBRÆVEANU, doctor habilitat, profesor, USM

Veronica GÆRBÆLÆU, conferenfliar, INPCD

Ion GUfiU, lector superior, USM

Ana GUfiU, doctor conferenfliar, USM

Tamara LISNIC, lector superior, USM

Zinovia RADU, doctor conferenfliar, USM

Elena ªAPA, doctor conferenfliar, USM

Au colaborat:



33Victoria NISTOR, lector, USM

Angela ROªCA, lector, USM

Natalia MEREUfiÆ, lector, USM

Constantin CRISTEA, doctor conferenfliar, USM

Limba rusæ în ºcoala naflionalæ
Coordonator: Ana PRIGORSCHI, specialist principal, MEª

Grupul de lucru:

Ludmila GAMUREAC, profesoarã, ºcoala nr. 28, Chiºinãu

Efrosinia MINGHEL

Alexandra BIBICU

Elena BURACIOVA, dr. conf., UPS

Ludmila LAVRINENCO, dr. conf., UPS

Limba rusæ
Coordonator: Larisa GORªCOVA, specialist principal, MEª

Grupul de lucru:

Tatiana DUBROVINA, profesoarã,

Nina GORBACIOVA, profesoarã,

Ludmila LUfiEVICI, dr. conf., USM

Tatiana SUZANSCAIA, profesoarã

Larisa POH, profesoarã

Limba bulgaræ
Coordonator: Nadejda DERMENJI, specialist principal, MEª

Grupul de lucru:

Nadejda CARA, lector, USM

Iulia DOLENCO, profesoarã

Zoia CASAPOVA, profesoarã

Kirilka DEMIREVA, ªcoala de limbã bulgarã, Chiºinãu

Lidia KAVRICOVA, profesoarã, Taraclia

Limba gægæuzæ
Coordonator: Ana STOLETNEIA, specialist principal, MEª

Grupul de lucru:

Ignat BABOGLU, cercetãtor ºtiinflific superior, IªPP

Ivana BANCOVA, profesoarã

Eudochia CHIOSE, profesoarã

Maria MAVRODI, profesoarã

Ana PONOMARIOVA, profesoarã

Limba ucraineanæ
Coordonator: Ala NIKITCENCO, specialist principal, MEª

Grupul de lucru:

Maria TUNIfiCAIA, profesoarã

Ala CERNOVALOVA, profesoarã

Ecaterina CERNEGA, profesoarã

Tamila SUFTINA, profesoarã

Victor COJUHARI, profesor

Istoria
Coordonator: Galina GAVRILIfiÆ, specialist principal la MEª

Grupul de lucru:

Ana CÆPÆfiÎNÆ, profesoarã, Liceul “M. Eminescu”, Chiºinãu

Tatiana NAGNIBEDA, profesoarã, ºcoala nr. 20, Chiºinãu

Anatol PETRENCU, dr. conf., USM

Gheorghe GONfiA, dr. conf., UPS

Gheorghe ªALARU, profesor, Liceul teoretic “M. Eminescu”, Cimiºlia

Maia DOBZEU, profesoarã, ºcoala nr. 20, Chiºinãu

Maria VEVERIfiÆ, profesoarã, ºcoala generalã Bieºti, Orhei
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Psihologia
Coordonator Dr. Aglaida BOLBOCEANU, IªPP

Grupul de lucru

Dr. Aglaida BOLBOCEANU, IªPP

Dr. Petru JELESCU, UPS

Dr. Carolina PLATON, USM

Filozofia
Coordonator: Eudochia SAHARNEANU, doctor în filozofie, USM

Grupul de lucru:

Gheorghe BOBÎNA, doctor în filozofie, AªM

Pavel CERBUªCA, doctor în pedagogie, Liceul “Gaudeamus”, Chiºinãu

Geografia
Coordonator: Natalia BUCÆfiEL, specilalist principal, MEª

Grupul de lucru:

Nina VOLONTIR, doctor conferenfliar, UST

Natalia NISTOR, profesoarã de gradul întîi

Lidia TANASOV, profesoarã de gradul întîi

Constantin MATEI, doctor habilitat

Matei MÎTCU, doctor conferenfliar

Efrosinia RUSU, profesoarã de gradul întîi,

Alexandru LUNGU, doctor habilitat, profesor

Petru DRUMEA, doctor conf., UST

Maria PRIMENCIUC, profesoarã

Chimia
Coordonator: Nadejda VELIªCO, specialist principal, MEª

Grupul de lucru:

Svetlana KUDRIfiCHI, doctor conferenfliar, Facultatea de Chimie, USM

Boris PASECINIC, doctor conferenfliar, INIC

Sofia OBREJA, profesoarã de chimie, grad I, Liceul nr. 5, Chiºinãu

Anatol CARAIVAN, profesor de chimie, grad I, ºcoala generalã Rezina

Galina DRAGALINA, doctor conferenfliar, Facultatea de chimie, USM

Maria ROMAN, profesoarã de chimie, grad superior Liceul Republican Real, Chiºinãu

Ecaterina CUMPÆNÆ, profesoarã de chimie, grad superior, ºcoala nr. 32, Chiºinãu

Mihail REVENCO, doctor hab., profesor, Facultatea de chimie, USM

Larisa ANDREEV, profesoarã de chimie categ. I, Liceul Republican Real, Chiºinãu

Nina ªAPTEFRAfiI, profesoarã de chimie categ. I, Liceul “V.Alexandri”, Chiºinãu

Biologia
Coordonator: Iurie CRISTEA, specialist principal, Ministerul Educafliei ºi ªtiinflei

Grupul de lucru:

Marcela CEMORTAN, profesoarã, Liceul român-francez “Gh. Asachi”, Chiºinãu

Eugenia CALAC, profesoarã, Liceul “N. Iorga”, Chiºinãu

Maria ROTARU, profesoarã, Liceul “V. Alexandri”, Chiºinãu

Lora MOªANU, lector, USM

Vera GRANACI, profesoarã

Aurelia CRIVOI, lector, USM

Vasile GRATI, lector, UST

Mihai LEªANU, lector, USM

Vladimir MACOVEEV, lector, UST

Fizica
Coordonator: Tatiana IACUBIfiCHI, specialist principal, MEª

Grupul de lucru:

Vasile SECRIERU, lector, USM

David IAROSEVICI



35Anatol SÎRGHI, lector, USM

Svetlana MUNTEANU, profesoarã, Liceul român-italian “D. Aligheri”, Chiºinãu

Gheorghe ISAC

Victor PÆGÎNU

Tudor RÆILEANU

Svetlana BELEAEVA, profesoarã, Liceul “Gaudeamus”, Chiºinãu

Ion BOTGROS, cercetãtor ºtiinflific, IªPP

Matematica ºi informatica
Coordonator: Lidia COSTIUC, specialist principal, MEª

Grupul de lucru:

Grigore VASILACHE, director, Centrul Noilor Tehnologii Informaflionale

Ludmila fiURCANU, profesoarã, ºcoala nr. 32, Chiºinãu

Ion SPINEI, specialist principal, MEª

Iurie MOCANU, specialist principal, MEª

Anatol GREMALSCHI, dr. habilitat, UTM

Ludmila GREMALSCHI, INPCD

Ion ACHIRI, UST

Vasile MARIN, USM

Nicolae PRODAN, USM

Petru EFROS, USM

Valentin GARIT, USM

Valentina CEAPÆ, Colegiul Tehnic, Chiºinãu

Olga ªPUNTENCO, Liceul “Gaudeamus”, Chiºinãu

Toate proiectele de curriculum au fost trecute prin 3 faze de evaluare localã (septembrie-

decembrie, 1998):

- Evaluarea de cãtre cadrele didactice din republicã

- Recenzarea la catedrele universitare

- Expertiza psiho-pedagogicã efectuatã de coordonatorii generali ºi specialiºti în domeniu:

- dr. Vladimir PÂSLARU (discipline umanistice) dr. Aurelia RAILEANU (discipline exacte),

Tatiana Stoianov, MEª (limbile minoritãflilor conlocuitoare).

Pentru a asigura o calitate sporitã a documentelor elaborate, Centrul Educaflional Pro

Didactica intenflioneazã a organiza ºi a sprijini un proiect de evaluare staticã a curriculum-

ului liceal ºi altul de expertiza internaflionalã, care va fi efectuatã inclusiv în România.

Ulterior, conform acordului cu coordonatorii din Minister, urmeazã a-l propune spre aprobare

la Consiliul Naflional pentru Curriculum ºi Evaluare, în luna aprilie, 1999.

Obiectivul 2: Editarea de proiecte didactice

La editura “Arc” au vãzut lumina tiparului ultimele trei volume (VI, VII ºi VIII) din seria “ Proiecte

Didactice” (colecflia numãrînd în total opt), încheind concursul anunflat la 15 iunie 1996. Fiecare

volum a apãrut într-un tiraj de 3000 de exemplare, distribuit prin intermediul Fundafliei Cãrflii

bibliotecilor ºcolare din republicã ºi ca donaflie - celor 35 de Centre Metodice din program.

Timp de trei ani, cadre didactice din toatã republica au avut posibilitatea sã-ºi încerce

competenfla, propunînd lucrãri reprezentative din experienfla de ultimã orã. Din 230 de

concurenfli,  57 au fost selecflionafli pentru calitatea ºi originalitatea materialelor prezentate.

Primele 6 volume (a se vedea raportul FSM pe anul 1997) conflin proiecte de

psihopedagogie, didacticã a disciplinelor din clasele primare ºi umaniste. Volumele ºapte

ºi opt ilustreazã disciplinele exacte:

volumul VI
Svetlana BELEAEVA, Ludmila BARBUS, Liceul Teoretic “Gaudeamus”, Chiºinãu

Larisa GUZA, Liceul Lingvistic, Bãlfli

Tatiana CALLO, Institutul Naflional de Perfecflionare a Cadrelor Didactice

Mihai OLENSCHI, ªcoala Medie Biruinfla, Sîngerei

Veronica GÆRBÆLÆU, Silvia VORONIUC, Liceul “Prometeu”, Chiºinãu

Teodora PÎSLARU, Liceul Teoretic Cãrpineni, Hînceºti



36 volumul VII
Larisa STOG, USB

Viorica BOLOCAN, Liceul Român-Englez “M.Eliade”, Chiºinãu

Victor UNTILÆ, Liceul Teoretic “Ioan Vodã”, Cahul

Ludmila DEMCENCO, UST

Valentina ZANORA, ªcoala Medie nr.8, Chiºinãu

Svetlana MUNTEANU, Liceul “Dante Alighieri”, Chiºinãu

volumul VIII
Livia STATE, Liceul Teoretic “M.Eminescu”, Chiºinãu

Susan KLEIN, voluntarã în Corpul Pãcii, ªcoala Medie nr.1, º. Cotiujenii Mari, ªoldãneºti

Ludmila GAMUREAC, ªcoala Medie nr.28, Chiºinãu

Liubovi KOLESNIC, UPS

Svetlana PETROVA, Liceul “D. Cantemir”, Chiºinãu

Valentina MAXIAN, ªcoala medie Pepeni, Sîngerei

Gheorghe GÎRNEfi, Direcflia Raionalã Învãflãmînt, Cimiºlia

Obiectivul 3: Editarea materialelor didactice suport

Materialele, selectate prin concurs, sînt menite sã faciliteze aplicarea eficientã a curricu-

lum-ului în uz ºi deschid noi perspective în abordarea ºi realizarea problemelor actuale din

domeniul educaflional.

Au fost traduse din limba englezã ºi editate douã lucrãri de referinflã, anunflate anterior ca

fiind în lucru:

Marilyn FRYER, “Predarea ºi învãflarea creativã”, Editura Uniunii Scriitorilor

Cartea este destinatã tuturor celor interesafli de creativitate, de rezolvarea problemelor

creative, de predarea ºi învãflarea inovatoare; este utilã pentru pregãtirea învãflãtorilor ºi a

profesorilor, pentru funcflionarii publici care lucreazã cu tineretul.

David HOPKINS, Mel AINSCOW, Mel WEST, “Perfecflionarea ºcolii într-o erã a schimbãrii”,

editura Prut Internaflional

Cartea reprezintã o excepflie, deoarece trateazã tema perfecflionãrii învãflãmîntului într-un

mod clar ºi comprehensibil. Studiul ºi praxisul schimbãrii au devenit accesibile atît din

punct de vedere teoretic, cît ºi aplicativ.

“Try It With Us”, editura Prut Internaflional

o culegere de proiecte didactice elaborate de cãtre voluntarii americani – profesori de

englezã sosifli în Moldova prin intermediul Corpului Pãcii al SUA. Cu ajutorul voluntarilor,

cartea a fost propagatã ºi distribuitã în ºcoli.

Dintre lucrãrile autorilor locali, anunflate anterior, au fost finalizate urmãtoarele:

Aurelian SILVESTRU, “Noi ºi biografia omenirii”, editura “Muzeum”

Marina MORARU, Dicflionar de forme ºi genuri muzicale, editura “Epigraf”

Ioan DONISÆ, Nicolae BOBOC, Angelica DONISÆ, “Geografia fizicã generalã”

cartea a fost realizatã de ÎEP “ªtiinfla” pe cont propriu.

SECTIUNEA III. Perfecflionarea cadrelor didactice

Activitatea în cadrul acestei secfliuni a fost centratã pe urmãtoarele direcflii:

- susflinerea procesului de pregãtire ºi perfecflionare a cadrelor didactice (prin sprijinirea ºi

dezvoltarea Centrelor Metodice din ºcolile-beneficiare ale programului, ºcoli / tabere in-

structive pentru profesori ºi elevi, susflinerea inifliativelor creatoare, a experienflei inovatoare

a profesorilor, instruire complexã în flarã ºi peste hotare)

- promovarea principiilor managementului educaflional modern prin training-uri ºi schimb

de experienflã

- constituirea ºi dezvoltarea unor Echipe Naflionale de Formatori la disciplinele umanistice

ºi management educaflional, care sã ofere cursuri sistematice de perfecflionare în cadrul
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Obiectivul 1. Dezvoltarea Centrelor Metodice

Unul din obiectivele trasate în cadrul secfliunii “Perfecflionarea cadrelor didactice” a fost

dezvoltarea celor 35 Centre Metodice ºi susflinerea activitãflii lor. Cele 18 instituflii

preuniversitare (CM-1) selectate prin concurs în anul 1996 ºi cele 17 (CM-2) care li s-au

alãturat în 1997 au devenit Centre Metodice zonale dotate cu fonduri bogate de carte

didacticã ºi echipament modern. Pentru membrii echipelor de inifliativã au fost organizate

diferite module de instruire. Echipele îºi desfãºoarã activitatea în baza obiectivelor Statutului

Centrului Metodic aprobat la prima întrunire din noiembrie 1996: promovarea educafliei

pentru o societate deschisã, facilitarea desfãºurãrii reformei învãflãmîntului, implementarea

noilor conflinuturi educaflionale, participarea la modernizarea procesului de evaluare ºcolarã,

etc.

Au fost organizate:

Întrunirea generalæ a membrilor echipelor de inifliativæ din toate Centrele Metodice
22-24 ianuarie 1998
Echipele din CM-1 au venit la aceastã întrunire pentru a-ºi împãrtãºi experienfla cu colegii

lor mai tineri din CM-2. Ei au fãcut prezentãri ample despre activitatea lor de un an ºi

jumãtate ºi prin intermediul unui training la care s-au prezentat în calitate de formatori. Au

fost abordate teme importante: educaflie pentru o societate deschisã, necesitatea

schimbãrii, barierele în calea schimbãrii, tipurile de ºcoli ºi optimizarea ºcolii, soluflionarea

problemelor din ºcoalã etc. Colegii din CM-1 au ajutat echipele din CM-2 sã elaboreze

planurile de acfliune pentru viitor. Un moment foarte important a constituit vizita tuturor

participanflilor la Liceul nr.2 “Gaudeamus” din Chiºinãu, unde au putut lua cunoºtinflã de

activitatea Centrului Metodic din aceastã ºcoalã, care are succese mari. Echipa de la liceu

a folosit mai multe modalitãfli de lucru pentru a oglindi activitatea desfãºuratã în liceu ºi în

capitalã ºi pentru a-ºi împãrtãºi experienfla, una fiind editarea cu aceastã ocazie a unui

numãr special al buletinului informativ “Gaudeamus”.

Seminar pentru învæflætori “Inifliere în metodologia programului “Pas cu Pas”, 5-6
februarie 1998
Evenimentul a întrunit 34 învãflãtori de la clasele primare din CM-1, avînd drept obiectiv, pe

lîngã instruire, fortificarea colaborãrii între programele educaflionale ale fundafliei. Formatorii

din programul “Pas cu Pas” i-au ajutat pe participanfli sã conºtientizeze importanfla

schimbãrii reperelor în procesul educativ ºi de instruire: de la axarea pe educator / profesor

la axarea pe copil / elev, menflionînd schimbarea modului ºi rolului evaluãrii în procesul de

predare-învãflare.

“ªcoala comunitæflii”, 6-8 martie 1998
Seminarul a fost realizat cu ajutorul lui Csaba LORINCZI, consultant la Institutul pentru o

Societate Deschisã din Budapesta. Vizitele consultantului la cîteva ºcoli au fost urmate de

un seminar-training la care au fost invitafli cadre didactice ºi administrative din Centrele

Metodice -1, reprezentanfli ai comunitãflilor. Realizarea unor proiecte care sã le facã pe

ºcoli adevãrate Centre ale Comunitãflii ar putea ajuta institufliile de învãflãmînt sã-ºi deter-

mine locul în comunitate, sã-ºi analizeze capacitãflile curente, nivelul de dezvoltare ºi sã

conºtientizeze posibilitãflile existente pentru o mai bunã integrare dintre ºcoalã ºi comunitate.

Taberele de varæ “ªcoala eficientæ”, 1-6 iulie 1998, Ivancea (Orhei). 100 participanfli
din CM-1, 13-18 iulie 1998, Chiºinæu, 100 participanfli din CM-2
În cadrul acestor ºcoli de varã au fost luate în discuflie problemele eficienflei ºcolii, clasei,

elevului cît ºi eficienfla personalã. Profesorii ºi elevii implicafli în alte programe educaflionale

ale Fundafliei - “Dezbateri” ºi “Odiseea Minflii” – au demonstrat posibilitatea integrãrii în

procesul de predare-învãflare a activitãflilor de acest gen. Realizarea deosebitã este faptul

cã în calitate de instructori au evoluat pentru prima datã formatorii antrenafli în cadrul

programului. Timp de doi ani ei au participat la seminarii, traininguri ºi stagii în flarã ºi peste

hotare.

ªcolile de varã au fost înalt apreciate de cãtre participanfli. Ei au menflionat selectarea



38 adecvatã a subiectelor, echilibrul dintre partea teoreticã ºi activitãflile practice, competenfla

ºi profesionalismul formatorilor, metodele interactive de lucru ºi atmosfera generalã extrem

de favorabilã.

Stagii complexe la Centrul Internaflional de Limbi Moderne, Iaºi, Romania
A fost reluat ciclul de stagii modulare pentru Centrele Metodice-2. 180 profesori pentru

discipline umanistice ºi administratori au beneficiat de perfecflionare. Obiectivele cursului:

- conºtientizarea necesitãflii dezvoltãrii permanente în lumina schimbãrilor din domeniul

învãflãmîntului

- construirea unei baze teoretico-aplicative de abordare a informafliei profesionale

- familiarizarea cu noile tendinfle în cercetarea didacticã

- familiarizarea cu materiale ºi resurse moderne de predare - învãflare

Cursurile susflinute de echipa de formatori a Centrului de Limbi Moderne au abordat probleme

ce flin de racordarea curriculum-ului ºcolar la standardele internaflionale, dezvoltarea unui

învãflãmînt centrat pe elev, creativitate, individualizare ºi diferenfliere a instruirii, formare,

stimularea abilitãflilor oratorice necesare. Cele trei arii tematice principale au fost:

- psihopedagogia din perspectiva noilor tendinfle educaflionale

- subiecte controversate sau de maximã noutate ºi metode de abordare a acestora

- metodica disciplinei din perspectiva umanistã ºi interdisciplinarã.

În cadrul a 8 module succesive s-au parcurs aproximativ 240 teme, legate de actualul

proces de predare-învãflare. În perioada februarie – decembrie s-au desfãºurat modulele

pentru management educaflional, didactica limbii române, istorie, geografie, învãflãmînt

primar, limbã englezã, limbã francezã.

“Un sprijin deosebit in constituirea legãturilor de comunicare ºi schimb de experienflã între

ºcoli au fost stagiile de perfecflionare pentru echipele de inifliativã din ºcoli, organizate de

Centrul Internaflional de Limbi Moderne, Iaºi. Acest proiect a însemnat o perfecflionare

serioasã la didactica disciplinelor ºi la managementul educaflional, dar ºi un alt beneficiu,

aproape imposibil de mãsurat: imersiunea în mediul lingvistic, istoric ºi cultural din flarã”.

(Fãclia, nr. 1, ianuarie, 1999).

Obiectivul 2. Modernizarea Centrelor Metodice

În perioada 1997 – 1998 cinci ºcoli au obflinut sprijin pentru modernizarea Centrelor

Metodice:

ªcoala generalã Horodiºte (Cãlãraºi)

Gimnaziul-liceu de limbi moderne Bãlfli

ªcoala generalã Satul Nou (Cimiºlia)

Liceul nr.2 “Gaudeamus” Chiºinãu

ªcoala generalã nr.32 Chiºinãu

Obiectivul 3. Organizarea activitãflilor de perfecflionare pentru cadrele
didactice din republicã

Un obiectiv major al programului în anii 1996 -1997 a fost pregãtirea unor echipe de formatori

în vederea activitãflii lor ulterioare la scarã republicanã. La finele anului 1997 erau formate

echipe pentru ºtiinflele umanistice, management educaflional ºi psihologie. Ei au elaborat

programele ºi materialele-suport pentru desfãºurarea seminariilor / trainingurilor în perioada

ianuarie-iunie 1998 în 3 zone geografice ale republicii. Obiectivele generale ale activitãflii

formatorilor au inclus:

- implementarea noilor cunoºtinfle ºi formarea abilitãflilor de lucru pentru aplicarea curricu-

lum-ului nou la disciplinile socio-umane

- implementarea noilor strategii ºi tehnici manageriale în învãflãmînt, managementul

schimbãrii, elaborarea programului de dezvoltare a ºcolii.

- perfecflionarea psihologilor ºcolari: implementarea metodelor de consiliere / evaluare.

- promovarea schimbului de experienflã dintre cadrele didactice ºi manageriale din republicã.

În perioada menflionatã au avut loc 37 de seminarii la Chiºinãu, Cimiºlia, Bãlfli, Orhei, Comrat,



39Cãlãraºi, Cãuºeni ºi Drochia. Participanfli:

- peste 200 de manageri ºcolari (directori ºi directori adjuncfli, inspectori ºcolari, ºefi ai

cabinetelor metodice)

- 125 profesori de istorie, 170 profesori de limba românã, 100 psihologi ºcolari, 115 învãflãtori

de la clasele primare, 150 profesori de geografie, 185 profesori de limba românã pentru

alolingvi.

În total au beneficiat de instruire circa 1045 de cadre didactice ºi manageriale. Fiecare

persoanã a participat la cel puflin douã seminarii. Primul modul s-a axat pe probleme de

curriculum, iar cel  urmãtor – pe metode interactive de predare-învãflare. Rapoartele de

evaluare au indicat cã participanflii au apreciat instruirea ca fiind foarte bogatã în informaflie

relevantã, nouã ºi extrem de utilã în practica pedagogicã.

Grupurile de formatori (a se vedea lista imediat urmãtoare) care au activat in anul 1998 au

întrunit specialiºti cu o bogatã experienflã. Principalul avantaj al acestora, în afarã de stagiile

de formare de care au beneficiat prin intermediul Fundafliei Soros, este faptul cã sînt

practicieni. Ei aplicã în munca de fiecare zi principiile, abordãrile ºi metodele pe care le

propun in cadrul trainingurilor. Iar acest lucru le asigurã o credibilitate deosebitã în fafla

persoanelor instruite.

Management educaflional:
Gheorghe GÎRNEfi, ºef Direcflie Învãflãmînt Cimiºlia

Gheorghe ªALARU, profesor, ºcoala nr.3, Cimiºlia

Svetlana BELEAEVA, director Liceul “Gaudeamus”, Chiºinãu

Ludmila BARBUS, director adjunct Liceul “Gaudeamus”, Chiºinãu

Victor SÎNCHETRU, adjunct ºef direcflie, Direcflia de Învãflãmînt ªtefan Vodã

Valentina CHICU, director-adjunct, ºcoala medie, Horodiºte, Cãlãraºi.

Istorie
Galina GAVRILIfiÆ, specialist principal, MEª

Valentina HAHEU, cercetãtor ºtiinflific, ºef laborator “ªtiinfle socio-umane”, IªPP

Tatiana MISTREANU, inspector ºcolar, Direcflia Generalã de Învãflãmînt Chiºinãu

Gheorghe COROVAI, ºef-adjunct, Direcflia Învãflãmînt Preuniversitar, MEª.

Geografie
Natalia BUCÆfiEL, specialist principal, MEª

Nina VOLONTIR, conferenfliar, UPT

Petru DRUMEA, conferenfliar, UPT

Alexandru LUNGU, conferenfliar, UPT

Paraschovia COLfiA, director, ºcoala nr.3, Cimiºlia

Psihologie
Larisa STOG, conferenfliar, USB

Tatiana TURCHINÆ, lector, USM

Carolina PLATON, conferenfliar, USM

Alvina GROSU, lector, USM

Svetlana COTRUfiÆ, psiholog ºcolar, Liceul “Prometeu”

Aurelia MATEI, psiholog ºcolar, Liceul Republican de Sport

Clasele primare
Zinaida PANCIUC, învãflãtoare, Liceul “Gh.Asachi”

Zinaida DIDENCO, inspector ºcolar, Direcflia de Învãflãmînt ªtefan Vodã

Alexandra ªEPTELICI¸ cercetãtor ºtiinflific, IªPP

Tatiana GÎRNEfi, învãflãtoare, ºcoala nr.3, Cimiºlia

Didina ROGOJINÆ, vice-rector, INPCD

Elena MARIN, lector, UPS

Limbæ românæ
Maria HADÎRCÆ, specialist principal, MEª

Viorica BOLOCAN, director-adjunct, Liceul “M.Eliade”

Tatiana CARTALEANU, conferenfliar, UPS

Olga COSOVAN, conferenfliar, UPS

Maria NARTEA, inspector ºcolar, Direcflia de Învãflãmînt Ialoveni

Ada MIHAILOVSCHI, inspector ºcolar, Direcflia de Învãflãmînt Cãlãraºi

Ecaterina ROTARU, specialist principal, Serviciul Evaluare, MEª



40 Ludmila IOVU, profesoarã, ºcoala medie, Bulboaca, Anenii Noi

Elena DOBZEU, profesoarã, ºcola medie, Grozeºti, Nisporeni

Lilia PRUNICI, profesoarã, ºcoala medie, Temeleufli, Cãlãraºi

Elena BURCÆ, profesoarã, Liceul Teoretic, Cãlãraºi

Mircea CIOBANU, profesor, liceul “B.P. Hasdeu”, Drochia

Raisa LEAHU, profesoarã, Liceul “B.Petriceicu-Haºdeu”, Drochia

Nicolae LEAHU, conferenfliar, USB

Maria ªLEAHTIfiCHI, profesoarã, Liceul “B.Petriceicu-Haºdeu”, Drochia.

Limbæ românæ pentru alolingvi
Tamara CAZACU, specialist principal MEª

Iulia IORDÆCHESCU, profesoarã, gimnaziul nr.8, Chiºinãu

Tamara CRISTEI, conferenfliar, USM

Galina STAHI, profesoarã, Liceul “A.Puºkin”, Chiºinãu

Larisa GUZA, profesoarã, Liceul Lingvistic, Bãlfli

Tatiana CALLO, ºef catedrã Limbã Românã, INPCD

In perioada decembrie 1997- iunie 1998 au fost organizate urmãtoarele seminarii:

Chiºinæu
15-16 ianuarie, Managementul educaflional, modul Managementul schimbãrii

formatori: L. BARBUS, S. BELEAEV, G. GÎRNEfi, G. ªALARU, V.SÆNCHETRU, V.CHICU

participanfli: 80 inspectori ºcolari, ºefi de cabinete metodice (cîte o persoanã din fiecare

raion).

15-16 ianuarie, Istorie, modul Noul curriculum în predare-învãflare

17-18 ianuarie, Istorie, modul Tehnologii moderne ºi proiectarea didacticã

formatori: G.GAVRILIfiÆ, V.HAHEU, T.MISTREANU

participanfli: 36 metodiºti, inspectori, profesori de la licee din raioanele Chiºinãu, Rezina,

ªoldãneºti, Rîbnifla, Orhei, Teleneºti, Nisporeni, Strãºeni, Dubãsari, Criuleni, Ialoveni, Anenii

Noi, Slobozia, Tiraspol, Tighina, ªtefan Vodã, Cãinari.

30-31 ianuarie, Limba românã, modul Curriculum disciplinar la limba ºi literatura românã.

Repere teoretice ºi abordãri practice.

formatori: M. HADÎRCÆ, V. BOLOCAN, T.CARTALEANU, O.COSOVAN, M.NARTEA

participanfli: 30 profesori din Chiºinãu, Criuleni, Dubãsari, Sîngerei, Hînceºti, Ialoveni, Anenii

Noi, Grigoriopol, Tighina, Tiraspol.

6-7 februarie, Psihologie, modul Serviciul psihologic ºcolar: probleme de evaluare.

formatori: C. PLATON, T. TURCHINÆ, L. STOG.

participanfli: 40 psihologi ºcolari.

9-10 februarie, Clasele primare, modul Metode ºi forme participativ-active de învãflare în

ciclul primar

formatori: Z. PANCIUC, Z. DIDENCO

participanfli: 44 învãflãtori din Ungheni, Cãlãraºi, Orhei, Strãºeni, Criuleni, Nisporeni, Anenii

Noi, ªtefan-Vodã, Ialoveni, Tighina, Tiraspol.

12-14 februarie, Geografie, modul Modernizarea învãflãmîntului geografic naflional: obiective,

tehnologii, strategii.

formatori: P. DRUMEA, N. VOLONTIR, N. BUCÆfiEL

participanfli: 35 inspectori, metodiºti, profesori de geografie din raioanele Chiºinãu, Rezina,

ªoldãneºti, Rîbnifla, Orhei, Teleneºti, Nisporeni, Strãºeni, Dubãsari, Criuleni, Ialoveni, Anenii

Noi, Slobozia, Criuleni, Tiraspol, Tighina.

19-20 februarie, Managementul educaflional, modul Managementul schimbãrii

formatori: L. BARBUS, S. BELEAEV, G. GÎRNEfi, G. ªALARU, V. SÆNCHETRU, V. CHICU

participanfli: 50: conducãtori de ºcoli din raioanele Chiºinãu, Rezina, ªoldãneºti, Rîbnifla,

Orhei, Teleneºti, Nisporeni, Strãºeni, Dubãsari, Criuleni, Ialoveni, Anenii Noi, Slobozia,

Criuleni, Tiraspol, Tighina.
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formatori: A.Grosu, S.Cotruflã, A.Matei

participanfli: 40 cîte un psiholog ºcolar (cu studii superioare în psihologie) din toate

raioanele.

24-28 martie, Managementul educaflional, modul Managementul schimbãrii. Elaborarea

programului de dezvoltare.

formatori: L. BARBUS, S. BELEAEV, G. GÎRNEfi, G. ªALARU, V. SÆNCHETRU, V. CHICU

participanfli: 50 directori de ºcoalã din Camenca, Dubãsari, Cãlãraºi, Nisporeni, Grigoriopol,

Anenii Noi, Tiraspol, Tighina, Ialoveni, Rîbnifla.

1-4 aprilie, Geografie, modul Învãflãmîntului geografic. Tehnologia realizãrii aplicafliilor practice.

formatori: P. DRUMEA, N. BUCÆfiEL, N. VOLONTIR, A. LUNGU

participanfli: 35 inspectori ºi profesori din Chiºinãu, Rezina, ªoldãneºti, Rîbnifla, Orhei,

Teleneºti, Nisporeni, Strãºeni, Dubãsari, Criuleni, Ialoveni, Anenii Noi, Criuleni, Tighina.

1-4 aprilie, Limba românã, modul Strategii ºi tehnologii didactice.

formatori: A. MIHAILOVSCHI, V. BOLOCAN, O.COSOVAN, T. CARTALEANU, M. NARTEA.

participanfli: 40 profesori din Cãlãraºi, Strãºeni, Nisporeni, Ungheni, Teleneºti, Orhei,

ªoldãneºti, Camenca, Rîbnifla, Rezina.

8-11 aprilie, Geografie, modul Învãflãmîntului geografic. Tehnologia realizãrii aplicafliilor practice.

formatori: P. DRUMEA, N. BUCÆfiEL, N. VOLONTIR, A. LUNGU

participanfli: 30 inspectori ºi profesori de geografie din Comrat, Anenii Noi, Basarabeasca,

Cahul, Ciadîr-Lunga, Leova, Cantemir, Taraclia, Cãuºeni, Hînceºti, Vulcãneºti, ªtefan Vodã.

13-17 aprilie, Psihologie, modul Serviciul psihologic ºcolar: Tehnici ºi metode de consiliere

formatori: L. STOG, T.TURCHINÆ

participanfli: 40 psihologi ºcolari din Chiºinãu, Orhei, Ialoveni, Strãºeni, Cahul, Criuleni,

Cimiºlia, Anenii Noi, Leova, Cantemir, Cãinari, Nisporeni, Vulcãneºti, Cãuºeni,

Basarabeasca, Ceadîr-Lunga, Hînceºti.

19-20 mai, Clasele primare, modul Evaluarea rezultatelor ºcolare în ciclul primar

formatori: Z. PANCIUC, Z. DIDENCO.

participanfli: 44 profesori din Ungheni, Cãlãraºi, Orhei, Strãºeni, Criuleni, Nisporeni, Anenii

Noi, ªtefan Vodã, Ialoveni, Tighina, Tiraspol.

22-24 mai, Istorie, modul Evaluare: elemente conceptuale, funcflii, tehnici.

formatori: G. GAVRILIfiÆ, V. HAHEU, T. MISTREANU

participanfli: 36 inspectori ºi profesori din Chiºinãu, Anenii Noi, Cãuºeni, Strãºeni, Criuleni,

Ialoveni, Nisporeni, Orhei, ªtefan Vodã, Ungheni, Teleneºti, Tighina.

Cimiºlia
24-25 decembrie, Istorie, modul Noul curriculum în predare-învãflare

formatori: Gh. COROVAI, G. GAVRILIfiÆ, V. HAHEU, T. MISTREANU

participanfli: 36 metodiºti, inspectori, profesori de la licee din raioanele Cimiºlia, Ciadîr-

Lunga, Basarabeasca, Leova, Comrat, Cantemir, Cahul, Taraclia, Cãuºeni, Hînceºti.

26-27 decembrie, Istorie, modul Tehnologii moderne ºi proiectarea didacticã

formatori: Gh. COROVAI, G. GAVRILIfiÆ, V. HAHEU, T. MISTREANU

participanfli: 36 metodiºti, inspectori, profesori de la licee din raioanele Cimiºlia, Ciadîr-

Lunga, Basarabeasca, Leova, Comrat, Cantemir, Cahul, Taraclia, Cãuºeni, Hînceºti.

25-28 februarie, Clasele primare, modul Metode ºi forme participativ-active de învãflare în

ciclul primar

formatori: A. ªEPTELICI, T. GÎRNEfi

participanfli: 30 inspectori ºi profesori de geografie din raioanele Comrat, Anenii Noi,

Basarabeasca, Cahul, Ciadîr-Lunga, Leova, Cantemir, Taraclia, Cãuºeni, Hînceºti,

Vulcãneºti, ªtefan Vodã.



42 26-28 februarie, Geografie, modul Modernizarea învãflãmîntului geografic naflional: obiective,

tehnologii, strategii.

formatori: N. VOLONTIR, N. BUCÆfiEL, P. COLfiA

participanfli: 30 inspectori ºi profesori de geografie din raioanele Comrat, Anenii Noi,

Basarabeasca, Cahul, Ciadîr-Lunga, Leova, Cantemir, Taraclia, Cãuºeni, Hînceºti,

Vulcãneºti, ªtefan Vodã.

17-20 martie, Managementul educaflional, modul Managementul schimbãrii

formatori: L. BARBUS, S. BELEAEV, G. GÎRNEfi, G. ªALARU, V. SINCHETRU,V. CHICU

participanfli: 48 directori din raioanele Vulcãneºti, Cahul, Taraclia, Ceadîr-Lunga, Cantemir,

Comrat, Basarabeasca, Cimiºlia, Leova, Cãuºeni, ªtefan Vodã, Hînceºti.

4-6 aprilie, Istoria, modul Evaluare: elemente conceptuale, funcflii, tehnici.

formatori: G. GAVRILIfiÆ, V. HAHEU, T. MISTREANU

participanfli: 33 inspectori ºi profesori din Cimiºlia, Hînceºti, Leova, Cantemir, Basarabeasca,

Cahul, Vulcãneºti, Taraclia, Ciadîr-Lunga, Comrat, Cãinari.

Bælfli
19-21 februarie, Geografie, modul Modernizarea învãflãmîntului geografic naflional: obiective,

tehnologii, strategii.

formatori: P. DRUMEA, E. RUSU, N.SPÂNU, M. GROSU

participanfli: 35 profesori de geografie din Briceni, Ocnifla, Edinefl, Sîngerei, Drochia,

Donduºeni, Bãlfli, ªoldãneºti, Soroca, Rîºcani, Glodeni, Rezina, Floreºti, Fãleºti, Camenca.

19-20 februarie, Managementul educaflional, modul Managementul schimbãrii

formatori: L. BARBUS, S. BELEAEV, G. GÎRNEfi, G. ªALARU, V. SINCHETRU, V. CHICU

participanfli: 50 conducãtori de ºcoli din Briceni, Ocnifla, Edinefl, Sîngerei, Drochia,

Donduºeni, Bãlfli, ªoldãneºti, Soroca, Rîºcani, Glodeni, Rezina, Floreºti, Fãleºti.

15-19 martie, Istoria, modul Noul curriculum în predare-învãflare

formatori: G GAVRULIfiÆ, V. HAHEU, T. MISTREANU

participanfli: 45 inspectori ºi profesori din Briceni, Ocnifla, Edinefl, Sîngerei, Drochia,

Donduºeni, Bãlfli, ªoldãneºti, Soroca, Rîºcani, Glodeni, Rezina, Floreºti, Fãleºti, Camenca.

29-31 martie, Limba românã pentru alolingvi, modul Tehnologii moderne de predare -

învãflare

formatori: L. GUZA, T. CAZACU, I. IORDÆCHECU

participanfli: 57 inspectori ºi profesori din Briceni, Bãlfli, Camenca, Cãlãraºi, Donduºeni,

Drochia, Edinefl, Fãleºti, Floreºti, Glodeni, Ocnifla, Orhei, Rezina, Rîºcani, Sîngerei, Soroca,

ªoldãneºti, Teleneºti, Ungheni.

25-28 martie, Geografie, modul Tehnologia realizãrii aplicafliilor practice în prisma

modernizãrii învãflãmîntului geografic în RM

formatori: P. DRUMEA, N. BUCÆfiEL, N. VOLONTIR.

participanfli: 45 inspectori ºi profesori din Briceni, Ocnifla, Edinefl, Sîngerei, Drochia,

Donduºeni, Bãlfli, ªoldãneºti, Soroca, Rîºcani, Glodeni, Rezina, Floreºti, Fãleºti, Camenca.

21-25 aprilie, Psihologie, modul Serviciul psihologic ºcolar: tehnici ºi metode de consiliere

formatori: L. STOG, T. TURCHINÆ

participanfli: 30 psihologi ºcolari din Glodeni, Rîºcani, Briceni, Edinefl, Fãleºti, Donduºeni,

Floreºti, Sîngerei, Rezina, Soroca.

4-7 mai, Clasele primare, modul Evaluarea rezultatelor ºcolare în ciclul primar.

formatori: D. ROGOJINÆ, E. MARIN

participanfli: 34 profesori din Briceni, Drochia, Edinefl, Donduºeni, Ocnifla, Soroca, Rîºcani,

Glodeni, Floreºti, Camenca, Sîngerei, ªoldãneºti, Teleneºti, Rezina, Rîbnifla, Fãleºti, Bãlfli.

Orhei
16 ianuarie, Limba românã pentru alolingvi, modul Tehnici moderne de predare-învãflare

formatori: T. CAZACU, G. STAHI, L. GUZA



43participanfli: 40 inspectori ºi profesori de limbã românã (pentru alolingvi) din Orhei, Briceni,

Camenca, Cãlãraºi, Donduºeni, Drochia, Edinefl, Floreºti, Fãleºti, Glodeni, Orhei, Ocnifla,

Rezina, Rîºcani, Soroca, Sîngerei, Teleneºti, Ungheni, ªoldãneºti, Rîbnifla, Bãlfli, Criuleni,

Nisporeni, Chiºinãu.

Comrat
20 ianuarie, Limba românã pentru alolingvi, modul Tehnici moderne de predare-învãflare

formatori: T. CRISTEI, I. IORDÆCHESCU, T.CALLO.

participanfli: 40 inspectori ºi profesori de limbã românã pentru alolingvi din Anenii Noi,

Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Ciadîr-Lunga, Cimiºlia, Comrat, Cãinari, Cãuºeni, Hînceºti,

Ialoveni, Leova, Taraclia, Vulcãneºti, ªtefan Vodã.

13-14 aprilie, Limba românã pentru alolingvi, modul Tehnici moderne de predare-învãflare

formatori: T.CRISTEI, I.IORDÆCHESCU, T.CALLO.

participanfli: 45 profesori de limbã românã pentru alolingvi din raionul Comrat.

Cælæraºi
19-20 ianuarie, Limba românã, modul Curriculum disciplinar la limba ºi literatura românã.

Repere teoretice ºi abordãri practice.

formatori: A. MIHAILOVSCHI, E. BURCÆ, E. DOBZEU, L. PRUNICI

Invitafli: Dr. D. IRIMIA, Univ.”Al.I.Cuza”, Iaºi, dr. I. CONDREA, USM, D. RADU – compozitor

participanfli: 40 profesori din Cãlãraºi, Strãºeni, Nisporeni, Ungheni, Teleneºti, Orhei,

ªoldãneºti, Camenca, Rîbnifla, Rezina.

Cæuºeni
26-27 ianuarie, Limba românã, modul Curriculum disciplinar la limba ºi literatura românã.

Repere teoretice ºi abordãri practice.

formatori: E. ROTARU, L. IOVU

Invitafli: N. fiURCANU, lector, USM, I. GÃINÃ, profesor, directorul muzeului “A. Mateevici”

participanfli: 40 profesori din Cãuºeni, Cãinari, Cimiºlia, Slobozia, Leova, Comrat, Cantemir,

Cahul, Ceadîr-Lunga, Taraclia, ªtefan Vodã, Vulcãneºti, Basarabeasca.

7-8 aprilie, Limba românã, modul Componenta curricularã. Tehnologii didactice

formatori: E. ROTARU, L. IOVU

participanfli: 30 profesori din Cãuºeni, Cãinari, Cimiºlia, Slobozia, Leova, Comrat, Cantemir,

Cahul, Ceadîr-Lunga, Taraclia, ªtefan Vodã, Vulcãneºti, Basarabeasca.

Drochia
19-21 februarie, Limba românã, modul Curriculum disciplinar la limba ºi literatura românã.

Repere teoretice ºi abordãri practice.

formatori: M. CIOBANU, R. LEAHU, M. ªLEAHTIfiCHI, N. LEAHU

participanfli: 34 profesori din Briceni, Drochia, Edinefl, Donduºeni, Ocnifla, Soroca, Rîºcani,

Glodeni, Floreºti, Camenca, Sîngerei, ªoldãneºti, Teleneºti, Rezina, Rîbnifla, Fãleºti, Bãlfli.

10-11 aprilie, Limba românã, modul Strategii ºi tehnologii didactice.

formatori: M. CIOBANU, R. LEAHU, M. ªLEAHTIfiCHI, N. LEAHU

participanfli: 34 profesori din Briceni, Drochia, Edinefl, Donduºeni, Ocnifla, Soroca, Rîºcani,

Glodeni, Floreºti, Camenca, Sîngerei, ªoldãneºti, Teleneºti, Rezina, Rîbnifla, Fãleºti, Bãlfli.

E de remarcat aportul specialiºtilor de la Direcfliile de Învãflãmînt din Chiºinãu, Bãlfli, Cimiºlia,

Cãlãraºi, Cãuºeni, Comrat, Orhei, Drochia, care au fost parteneri eficienfli ai programului

în organizarea cu succes a acestor activitãfli de formare. Cu ajutorul lor, a fost posibilã

participarea unui numãr mult mai mare de cadre didactice din întreaga flara, lucru mai

puflin real în cazul desfãºurãrii seminariilor numai în capitalã.

Obiectivul 4. Constituirea ºi dezvoltarea echipelor de formatori pe discipline
socio-umane, management educaflional ºi didacticã generalã

Experienfla de lucru în cadrul seminariilor organizate pentru cadrele didactice din republicã

a servit drept imbold pentru încercarea de constituire a echipei naflionale de formatori,



44 care sã-ºi continue activitatea ºi dupã terminarea programului.

În vederea perfecflionãrii formatorilor, în luna februarie 1998 a fost semnat un contract de

colaborare cu Centrul de Dezvoltare Managerialã din Cluj-Napoca (România), instituflie cu

o bogatã experienflã în oferirea de cursuri de instruire în domeniul abilitãflilor manageriale

ºi de instruire, inclusiv pentru management educaflional. Pe parcursul anului (6–12 aprilie,

11-17 mai, 15 – 21 iunie, 14 – 20 septembrie, 5-11 octombrie 1998) la Centru au fost

organizate 5 stagii de perfecflionare (a cîte 6 zile, în grupuri a cîte 12 participanfli) pentru

echipele de formatori din program; ultimul stagiu a fost organizat pentru echipa de Man-

agement Educaflional.

Întrunirea formatorilor din program (în septembrie) a rezumat activitatea de 3 ani a

programului ºi a lansat oficial echipele. S-a constituit Echipa Naflionalã de formatori, alcãtuitã

din specialiºti de la Ministerul Educafliei ºi ªtiinflei, profesori ºcolari ºi universitari, inspectori

ºi metodiºti, care au beneficiat de diverse moduluri de instruire în flarã ºi peste hotare (Iaºi,

Cluj, Bucureºti, Paris, Toronto (Canada), Budapesta, Balaton (Ungaria), Sanct-Petersburg,

Moscova, Riga º.a.)

În octombrie ºi noiembrie formatorii au elaborat programe analitice pentru cursurile de

perfecflionare la management educaflional, didactica disciplinelor umanistice ºi instruirea

asistatã de calculator. Programele au fost prezentate de Centrul Educaflional Pro Didactica

Comisiei de acreditare în domeniul învãflãmîntului a MEª, solicitînd o licenflã pentru activitãfli

de instruire.

ªcoala de iarnæ pentru formatori din 28-30 decembrie, 1998
- a întrunit din nou Echipa Naflionalã de formatori. Obiectivul principal al ºcolii a fost iniflierea

ºi pregãtirea formatorilor pentru cursurile de perfecflionare a profesorilor din licee ºi colegii,

care vor implementa noile programe de liceu. Au fost discutate contractele de colaborare

între Centru ºi formatori, alte subiecte privind organizarea perfecflionãrii continue a

formatorilor. Un subiect aparte a reprezentat politica educaflionalã a MEª la etapa licealã.

Alte obiective realizate în cadrul ªcolii de iarnã au fost:

- organizarea concursului de burse “Educaflie pentru o societate deschisã” al FSM, care

sã ofere posibilitãfli de perfecflionare celor mai bune cadre didactice din republicã

- alcãtuirea programului de activitate a cursanflilor, precizarea modalitãflilor de follow-up

- recomandãri ºi activitãfli practice pentru elaborarea ºi redactarea suporturilor de curs

- consiliere psihodidacticã în instruirea adulflilor

- determinarea subiectelor pentru training-ul de psihopedagogie

- precizarea parametrilor pentru constituirea unei baze de date pentru formatori.

Au fost preconizate urmãtoarele perioade pentru cursurile de perfecflionare - 1999:

- didactica disciplinelor umanistice: 2 module de 80 ore pe parcursul a 2 sãptãmîni ( I -

martie-iunie 1999, II - august – noiembrie 1999)

- management educaflional ºi psihologie – 3 module de 120 ore pe parcursul a 3 sãptãmîni,

în aproximativ aceleaºi perioade.

A fost propusã urmãtoarea structurã a unui stagiu complet, dupã finisarea cãruia sã se

elibereze certificate: 60% din numãrul de ore – pentru profil (management, psihologie,

didactica disciplinelor), 15% - psihopedagogie, 25% - inifliere la calculator.

In opinia formatorilor, originalitatea cursurilor de perfecflionare în pregãtire se impune prin:

- respectarea principiilor educafliei pentru o societate deschisã

- promovarea unui stil interactiv ºi flexibil de formare

- focalizarea activitãflii de perfecflionare pe aspectul aplicativ, pe formarea de abilitãfli

- abordarea holisticã a procesului de instruire cu centrare pe personalitatea elevului

- consultanfla ºi consilierea individualã oferitã cursanflilor în funcflie de pregãtire ºi de necesitãfli

- instruirea asistatã de calculator

- realizarea follow-up-ului dupã fiecare modul de perfecflionare prin vizite pe teren, ore

demonstrative, interviuri, proiecte didactice etc.

- activitate individualã coordonatã în biblioteca Centrului de Informare ºi Documentare

Pro Didactica.



45SECfiIUNEA IV. Proiecte deschise

Obiectivul 1. Sprijinirea inifliativelor locale

La secfliunea Proiecte Deschise au fost susflinute, pe bazã de concurs, peste 20 de proiecte

de activitæfli educaflionale inifliate de profesori ºi echipe de profesori din ºcolile republicii,

de reprezentanfli ai unor organizaflii neguvernamentale:

2 seminarii teoretico-practice “Necesitatea schimbãrii. Managementul schimbãrii”
Direcflia de Învãflãmînt Anenii Noi, director de proiect Valentina MIHAILOV

Seminariile au gãzduit 90 de manageri ºi inspectori ºcolari din Anenii Noi. Subiecte

abordate: necesitatea schimbãrii, complexitatea schimbãrilor, stiluri de adaptare la

schimbare, modele de proiectare a procesului schimbãrii, echipa ºi rolurile în echipã etc.

Elaborarea ºi rãspîndirea pachetului de programe informaflional-instructive “Fauna
vertebratelor terestre din Moldova”
Grupul de Cercetare ºi Conservare a Biodiversitãflii “Fauna”, director de proiect Veaceslav

ZAGAIEVSCHI

Grupul “Fauna” iºi propune elaborarea ºi rãspîndirea pachetului de programe soft, care

include o bazã de date, teste informativ-instructive, forme de efectuare a observafliilor

fenologice ºi faunistice proprii, un manual ºi ghid de utilizare.

Co-finanflare – Fundaflia ISAR-Kiev, Programul Nafliunilor Unite pentru Dezvoltare.

Concursul “Moºtenire”
Alianfla pentru Sprijinirea Basarabiei din Franfla, director de proiect Gheorghe BOLOGAN

La concurs au participat 75 elevi ai claselor superioare de la ºcolile medii de culturã

generalã, colegii, licee, ºcoli normale, prezentînd lucrãri cu subiecte din istoria românilor

sau istoria literaturii române.

Co-finanflare: Alianfla pentru sprijinirea Basarabiei, cu sediul la Paris.

Seminar teoretico-practic “Metode activ - participative de lucru în cadrul instruirii
copiilor ºi adulflilor”
ªcoala generalã din Horodiºte, Cãlãraºi, director de proiect Valentina CHICU

95 de profesori au asistat la lecflii (discipline umaniste ºi exacte) ºi au analizat metodelor ºi

tehnicile interactive utilizate cu perspectiva formãrii continue a cadrelor didactice.

Seminar teoretico-practic “Evoluflia conflinutului formativ în contextul educafliei
lingvistice ºi literare”
Liceul teoretic din Cantemir, director de proiect Vasile COTEfi

Participanfli - 60 profesori de limbã ºi literaturã românã din ºcolile ºi liceele zonei de sud a

republicii. A fost oferit ajutor metodic profesorilor în scopul perfecflionãrii tehnologiilor

didactice.

Seminar teoretico-practic pentru managerii ºcolari “Stiluri de conducere. Adaptarea
stilurilor de conducere la situaflie”
Direcflia de Învãflãmînt Anenii Noi, director de proiect Valentina MIHAILOV

90 manageri ºcolari ºi inspectori de la Direcflia Învãflãmînt Anenii Noi au fost beneficiarii

seminarului. Principalele axe tematice: realizarea funcfliilor managementului ºcolar,

democratizarea conducerii, eficienfla conducerii, informarea socialã a conducerii, etc.

Seminar teoretico-practic “Învãflãmîntul modern ºi performant”
Direcflia de Învãflãmînt Orhei, drector de proiect Maria VEVERIfiÃ

Programul de lucru a întrunit 65 profesori de istorie din raionul Orhei. În calitate de formatori

au fost invitafli specialiºti de la IªPP ºi de la Consiliul Naflional pentru Curriculum ºi Evaluare,

cît ºi formatori locali. Scopul seminarului: identificarea principalelor necesitãfli de reformare

a procesului de evaluare a rezultatelor ºcolare. Obiectivele seminarului: introducerea în

problematica generalã a evaluãrii rezultatelor ºcolare, identificarea particularitãflilor evaluãrii

în învãflãmîntul gimnazial ºi liceal, crearea unor instrumente de evaluare.



46 Ciclu de seminarii teoretico-practice “Managementul schimbãrii. Metode active de
predare-învãflare”, “ªcoala inovativã. Sisteme educaflionale de alternativã. Avantaje
ºi dezavantaje”
Liceul teoretic din Lãpuºna, director de proiect Lidia BEZNIfiCHI

Ehipa de la liceul din Lãpuºna ºi-a propus sã obflinã o schimbare a mentalitãflii profesorului

orientatã spre o societate deschisã. Metodele active de predare-învãflare-evaluare vizeazã

transmiterea cunoºtinflelor, explorarea individualã sau colectivã, organizarea lecfliilor cu

antrenarea tuturor elevilor, fapt ce le permite sã-ºi demonstreze capacitãflile ºi competenflele.

Ciclu de 4 seminarii “Curriculum predat”
Direcflia de Învãflãmînt Cimiºlia, director de proiect Claudia NOVIfiCHI

Au fost implicafli peste 40 de lucrãtori ºi ºefi ai reuniunilor metodice de la Direcflia de

Invãflãmînt Cimiºlia ºi Hînceºti. ªi-au dat concursul specialiºti de la Institutul Naflional de

Perfecflionare a Cadrelor Didactice, Institutul de ªtiinfle Pedagogice ºi Psihologice ºi

specialiºti locali.

Seminarul “Problemele perfecflionãrii unitãflii ºcolare”
Direcflia de Învãflãmînt Orhei, director de proiect Maria MOVILEANU

Tematica abordata a inclus subiectele: necesitatea schimbãrii, autoevaluarea s.a. Au fost

antrenafli 75 profesori. Formatori - E. GONDIU, specialist in psihopedagogie ºi Dr. V.

MÎNDÎCANU, sef laborator “Bazele tehnologiei ºi mãiestriei pedagogice”, UPS.

Seminar pentru profesorii de geografie
ªcoala Nr. 2, Ialoveni, director de proiect Margareta GRIGORIfiÃ

La seminar s-au pus în discuflie subiectele: noile metode de predare-învãflare a geografiei,

integrarea problemei impactului om-naturã, abordarea unor teme de meteorologie-

climatologie prin utilizarea metodelor interactive, etc. Au participat circa 40 profesori de

geografie.

Proiectul “Sala de lecturã”
Cãrpineni, Hînceºti, director de proiect Roman COPÃCEANU

Acest proiect elaborat prin participarea cîtorva ºcoli a avut drept obiectiv oferirea accesului

la informaflie pentru cadrele didactice ºi comunitate.

Seminar “Modernizarea Învãflãmîntului Umanist în cadrul liceal (aspecte generale ºi
teoretice)”
Liceul din Cãlãraºi, director de proiect Valeriu GORINCIOI

Scopul seminarului: Familiarizarea cu principiile moderne privind modernizarea, reformarea,

eficientizarea ºcolii naflionale, sincronizarea ei la învãflãmîntul modern din flãrile avansate.

Au beneficiat de seminar 45 manageri ºcolari ºi profesori la discipline umanistice.

Formatori - a fost implicatã echipa de inifliativã din Centrul Metodic.

Concursul european “Odiseea Minflii”
A fost oferit un sprijin financiar pentru participarea la concursul european a echipei de

elevi - cîºtigãtoare a concursului republican.

Curs de perfecflionare pentru profesori de limbã spaniolã, 24-30 iulie 1998
Uniunea Latinã, director de proiect Angela SOLTAN, Doina BÆTRÎNU

Cursul a fost susflinut de cãtre prof. Carlos FORTE, profesor de limbã spaniolã la Universitatea

din Frankfurt. Au participat 16 profesori de spaniolã reprezentînd liceul “V. Alecsandri”, ºcoala

nr. 19, USM, ULIM. Obiectivul stagiului: familiarizarea profesorilor din Moldova cu noile metode

de predare a limbii spaniole ºi cu actualitãflile civilizafliei hispanofone.

Seminar “Raportul dintre cultura organizãrii ºi climatul organizatoric”
Direcflia Învãflãmînt Anenii Noi, director de proiect Valentina MIHAILOV

Ciclu de seminarii cu genericul “Formarea formatorilor locali”, satele Talmaz, Caplani,
Slobozia
Direcflia de Învãflãmînt ªtefan Vodã, director de proiect Victor SÎNCHETRU

Proiectul este o continuare a procesului de formare a formatorilor locali (45 manageri



47locali ºi profesori), început 3 ani în urmã în raionul ªtefan Vodã, ºi care s-a extins în toatã

zona. Beneficiarii seminariilor ºi-au format deprinderi de lucru în grup, în echipã.

Training “Art-terapia: multitudinea de abordãri”, ÎS “Imaton”, Sanct – Petersburg
Valentina OLÆRESCU, UPS

Programul a fost constituit din 5 niveluri la care participanta ºi-a perfecflionat abilitãflile, a

însuºit variate tehnici de aplicare a terapiei prin artã.

Seminar teoretico-practic “Studierea geografiei în baza noilor conflinuturi curriculare”
Direcflia Învãflãmînt Drochia, Ministerul Educafliei ºi ªtiinflei, director de proiect Haralambie

ROªCA

La seminar au participat 40 de profesori de geografie din regiune. Deplasãrile pe teren au

oferit profesorilor aplicaflii pentru traducerea cunoºtinflelor acumulate la lecfliile teoretice în

practica pe teren ºi utilizarea lor ulterioarã la lecfliile de geografie. Formator - dna Natalia

BUCÆfiEL, specialist principal la Ministerul Educafliei ºi ªtiinflei.

Seminar teoretico-practic “De la eficienfla personalã la eficientizarea ºcolii”
director de proiect Valentina CHICU

Beneficiarii seminarului au fost 45 cadre didactice: directori adjuncfli, profesori, lucrãtori ai

DRÎ Cãlãraºi. Formatori - V. Chicu, director-adjunct la ºc. medie Horodiºte Cãlãraºi, V.

Sînchetru, inspector la D.R.Î. ªtefan-Vodã, S. Baciu, lector la INPCD.

Dupã explicarea în termeni practici a nofliunilor de eficienflã ºi eficientizare, participanflii au

încercat sã-ºi evalueze propriile calitãfli, comportamente ºi atitudini care influenfleazã reuºita

personalã ºi reuºita publicã; sã-ºi stabileascã obiective concrete, mãsurabile ºi realizabile

pentru dezvoltarea personalã, care în mod direct ar influenfla eficientizarea ºcolii.

Proiectele enumerate mai sus accentueazã necesitatea ºi eficienfla activitãflilor de

perfecflionare pentru cadrele didactice. O realizare a programului este faptul cã echipele

din cele 35 de ºcoli au propagat în teritorii, din proprie inifliativã ºi fãrã a miza pe vreo

remunerare materialã, cunoºtinflele ºi experienfla acumulatã la seminariile organizate în

cadrul programului “Modernizarea Învãflãmîntului Umanist” în Chiºinãu ºi România.

Obiectivul 2. Sprijinirea ºcolilor de varã pentru elevi

În vara anului 1998 s-a produs a doua competiflie pentru ªcolile de varã pentru elevi, la

care au candidat echipe de profesori de la diferite ºcoli ºi licee din republicã; au fost

depuse 16 proiecte, dintre care numai 10 au îndeplinit condifliile cerute ºi au fost examinate

de Consiliul Educaflie al programului. În final au fost desemnate 6 proiecte. Este semnificativ

faptul cã majoritatea proiectelor cîºtigãtoare sînt produsul unor echipe de formatori care

au trãit deja experienfla organizãrii ºcolilor de varã.

Fiind o formã nouã de desfãºurare a unei activitãfli instructive, ºcolile de varã se dovedesc

a fi instrumente didactice foarte utile. Profesorii ºi elevii le confirmã unanim valoarea pentru

deschiderea unor noi posibilitãfli de îmbogãflire a cunoºtinflelor ºi formarea de abilitãfli.

ªcoala de varã “Oraºul medieval Orheiul vechi” (disciplina “istorie ºi arheologie”), 6-
27 iulie, rezervaflia arheologicã de lîngã s. Butuceni
Formatori: Dr. conf. Gheorghe POSTICÆ, Directorul Centrului de Cercetãri Arheologice din

Republica Moldova, ULIM, dr. conf. Ion HÎNCU, Institutul de Istorie, AªM, dr.hab., prof.

univ. Ion NICULIfiÆ, Decanul Facultãflii de Istorie, USM, dr. Octavian MUNTEANU, lect univ.,

UPS, Sergiu MUSTEAfiÆ, lect univ., UPS, Virgiliu BÎRLÆDEANU, lect. univ., ULIM.

Participanfli: 30 de copii din satele Trebujeni, Butuceni, Murovaia ºi Mãºcãufli (r-nul Orhei),

însoflifli de profesoarele de istorie Tamara BUZILÆ, Elena CREfiU ºi Larisa ROTARU, de la

ºcolile din localitãflile menflionate.

Activitãflile ºcolii de varã au fost reflectate în Buletinul istorico-arheologic “Orheiul Vechi”,

editat de ULIM ºi Centrul de Cercetãri Arheologice din Republica Moldova. Specialiºtii-

formatori ºi-au propus formarea unei atitudini de respect faflã de trecutul istoric, plaiul

natal, mediul ambiant ºi valorile culturale naflionale ºi general-umane prin intermediul

dezvoltãrii abilitãflilor pentru munca de cercetare arheologicã. Astfel ºcoala de varã “Orheiul

Vechi” a devenit atît pentru formatori, cît ºi pentru elevi “un spafliu al realizãrilor ºi impresiilor

noi, un loc de întîlnire a unor oameni pasionafli de istorie”.



48 Co-finanflare: ULIM ºi Centrul de Cercetãri Arheologice din Republica Moldova.

Tabãra de Creaflie “Tinere Condeie” (disciplina “limba românã”), 20-29 iulie, Casa de
Creaflie a Uniunii Scriitorilor (pãdurea Rîºcova, r-nul Orhei)
Formatori: Eugenia BULAT, Ion IACHIM, Zinaida IZBAª

70 de elevi, laureafli ai olimpiadelor republicanã ºi internaflionalã de limbã ºi literaturã românã

ºi membri ai unor cercuri literare raionale, însoflifli de profesorii lor ºcolari au participat la

eveniment.

Obiectivele taberei au inclus formarea competenflelor lingvistice ºi literar-artistice, stimularea

creativitãflii literare ºi dezvoltarea receptivitãflii la adevãratele valori literare. Acestea au putut

fi realizate în cadrul:

- laboratoarelor de creaflie

- întîlniri, conferinfle cu personalitãfli de prestigiu din republicã

- concursuri literare, recitaluri de cîntec ºi poezie, “Miss Creaflia”

Printre oaspeflii taberei au fost: Mihai CIMPOI, academician, parlamentar, Preºedintele

Uniunii Scriitorilor, pãrintele Ioan CIUNTU, parohul bisericii Sfînta Teodora de la Sihla, Romeo

SÆNDULESCU, consilierul Ambasadei Române la Chiºinãu, scriitorii Serafim SACA, Ion

VIERU, Nicolae POPA, Emilian GALAICU-PÆUN, Irina NECHIT.

Ca ºi în anul precedent, a fost elaboratã revista “Pasãrea albastrã”, care a inclus creafliile

cele mai reprezentative ale copiilor participanfli.

Co-finanflare: Uniunea Scriitorilor din Moldova (local ºi cazare)

English Study Camp, 16-29 iulie, Vãrzãreºti, Nisporeni
Formatori: 15 voluntari ai Corpului Pãcii din SUA în Moldova ºi 15 studenfli ai USM ºi USB

Participanfli: 150 de elevi din 25 de raioane ale republicii, selectafli în baza unui concurs care

a presupus demonstrarea de cãtre aceºtia a unor performanfle de comunicare oralã ºi scrisã

(prezentarea unui eseu) în limba englezã.

ªcoala a avut drept obiectiv îmbunãtãflirea cunoºtinflelor de limbã englezã a copiilor prin

diverse activitãfli bazate pe probleme actuale ºi foarte importante pentru generaflia în creºtere.

Educaflia ecologicã, educaflia sexualã, ecologia sufletului, cultura ºi istoria americanã º.a.

au oferit un teren larg pentru desfãºurarea activitãflilor pe care ºi le-au propus formatorii.

Dezbaterile, atelierele de jurnalism, de business ºi cercul dramatic au fost foarte utile pentru

dezvoltarea  abilitãflilor de gîndire criticã a elevilor.

ªcoala de varã “Francelandie” (disciplina “limba francezã”), 7- 16 iulie, stafliunea
balnearã “Codru”, Cãlãraºi
Formatori: o echipã din 4 profesoare de limbã francezã: Lidia Spînu ( inspectoare la Direcflia

Învãflãmînt Cãlãraºi), Tamara fiURCANU (ºcoala medie nr.1, Cãlãraºi), Elizaveta DODON,

(ºcoala medie Rãciula, Cãlãraºi) ºi Elena GONfiA (ºcoala medie Sipoteni, Cãlãraºi).

Participanfli: 28 de elevi din acelaºi raion

ªcoala ºi-a desfãºurat activitatea pe ateliere de creaflie: marionete (teatrul mic), poezie,

jurnalism ºi teatru. Concursurile, ºedinflele de dezbateri, vizionarea ºi comentarea filmelor,

elaborarea unei reviste în limba francezã au fost doar o parte din activitãflile în care au fost

antrenafli copiii. Iar de Ziua naflionalã a Franflei (14 iulie) ei au realizat o emisiune radiofonicã

care a putut fi audiatã prin refleaua de radio a stafliunii balneare. Elevii ºi profesorii au

menflionat avantajele unei asemenea forme de instruire ºi s-au arãtat interesafli în viitoare

proiecte de acest gen.

Co-finanflare: Comitetul Executiv Raional Cãlãraºi (hrana copiilor).

ªcoala de limbi moderne (limba românã pentru alolingvi ºi limba englezã), stafliunea
balnearã “Codru”, Cãlãraºi, 18-28 iulie
Formatori: profesori de limba românã pentru alolingvi (Larisa GUZA ºi Neli CIOBANU,

Liceul Lingvistic) ºi profesori de limbã englezã (Viorica CIOBANU, Liceul “N.V.Gogol”, ºi

Nadejda MICHENIN, Liceul “M.Eminescu”) din or. Bãlfli.

Participanfli: 27 de elevi de la ºcoli ºi licee din or. Bãlfli.

O trãsãturã specificã a ºcolii a fost utilizarea computerului pentru instruirea aprofundatã a

limbilor. Co-finanflare: Direcflia Învãflãmîntului Public, Bãlfli Întreprinderea mixtã moldo-

germanã “CMC-KNAUF”, Consiliul Republican al Sindicatelor S.A. “Rãut”.



49ªcoala de varã “Educaflie pentru sãnãtate”, 6-19 iulie, tabãra “Ghiocel”, Cîrnãfleni,
Cãuºeni
Formatori: Ludmila POPOV, psiholog ºcolar la liceul teoretic “A. Mateevici”(or. Cãuºeni) ºi

Neli COMPANEEfi, profesoarã de istorie, eticã ºi psihologie la ºcoala medie “Ion Creangã”

(or. Ungheni), formatori în cadrul programului Educaflie pentru sãnãtate.

Participanfli: 25 de elevi din 11 ºcoli ale raionului Cãuºeni.

Proiectul, promovînd un mod sãnãtos de viaflã, a fost destinat copiilor din familiile social

vulnerabile. Dupã pãrerea formatorilor, mulfli copii au reuºit sã-ºi depãºeascã complexul

de inferioritate personalã. Copiilor li s-a oferit posibilitatea sã se simtã în centrul atenfliei,

punîndu-li-se în valoare personalitatea. În acest scop activitãflile le-au rezervat diferite roluri

– de la simplu participant pînã la lider al activitãflii. Pentru desfãºurarea unui training care a

vizat probleme de sexualitate umanã au fost invitafli doi formatori-psihologi (Maria CAfiAVEL

ºi Valentina BODRUG) de la Societatea de Planificare a Familiei din Moldova.

Copiilor li s-au oferit la despãrflire mici seturi de rechizite ºcolare, poate încã o confirmare

în plus cã societatea are nevoie de ei.

Co-finanflare: Uniunea Teritoriala Causeni a Sindicatului Lucrãtorilor din Complexul

Agroindustrial (cazarea ºi hrana copiilor).

Obiectivul 3. Concursul pentru tinerii învãflãtori ºi profesori

Concursul tinerilor învãflãtori ºi profesori a avut ca obiectiv optimizarea procesului de

predare-învãflare-evaluare prin stimularea moralã ºi materialã a activitãflii de investigare ºi

aplicare practicã a rezultatelor cercetãrii.

Concursul a fost conceput în douã etape:

- la prima etapã concurenflii au prezentat o lucrare metodicã cu tema “Proiectare didacticã:

necesitate ºi creaflie”, anexînd un set din cele mai bune proiecte didactice.

- pretendenflii selectafli pentru a doua etapã au fãcut analiza psihopedagogicã completã a

lecfliei prezentate de Viorica BOLOCAN, liceul “M.Eliade”.

În final au fost menflionate urmãtoarele persoane:

locul I nu a fost acordat
locul II:
Galina CIUªCÆ, înv. cl. prim., ºc.gen.nr.2, Sîngerei

Ludmila BAª, prof. matem., lic. “C. Stere”, Soroca

locul III:
Silvia STRELCIUC, psiholog, lic.teor.”I.Vodã”, Cahul

Alina JIDRAª, prof. limba rom., ºc. gen. Cotova, Drochia

- premii de încurajare:
Valentina MAXIAN, prof.matem., lic.gimn.Pepeni, Sîngerei

Svetlana PULBERE, înv. cl. prim., ºc.gen. nr.1, Cãuºeni

Diana GATMAN, înv. cl. prim., ºc. gen. Pelivan, Orhei

Larisa BOTEZATU, prof. chimie, gimn.nr.6, Chiºinãu

Valentina COROBCÆ, prof. limba rom., lic.teor.”Principesa Natalia Dadiani”, Chiºinãu

Angela ZDRAGUª, psiholog, lic.”V.Alecsandri”, Ungheni

Viorica OSOIANU, înv. cl. prim., ºc. prim.,”S.Vangheli”, Ungheni

Tatiana RUSU, înv. cl. prim., ºc. gen. Grozeºti, Nisporeni.

Ediflia a II a concursului a arãtat un interes mai mare al profesorilor (în raport cu Ediflia I) nu

atît prin numãrul de participanfli, cît prin intensitatea ºi calitatea muncii depuse– lucru

menflionat de cãtre recenzenflii ºi experflii implicafli în desfãºurarea concursului.



50 Programul
“Lecturã ºi scriere
pentru dezvoltarea gîndirii critice”
(LSDGC)

Programul ºi-a început activitatea la 1 mai 1998. Obiectivul sãu general este eficientizarea

procesului didactic din Republica Moldova prin introducerea unei metodologii ce

promoveazã învãflarea activã ºi independentã, contribuind astfel la dezvoltarea gîndirii

critice.

Obiective de referinflæ:
- familiarizarea cadrelor didactice din Republica Moldova cu conceptul ºi metodologia

LSDGC

- adaptarea conceptelor ºi metodologiei la specificul sistemului naflional de învãflãmînt

- crearea unei echipe de formatori

- implementarea metodologiei LSDGC în cadrul sistemului educaflional din Republica

Moldova

Primul pas al proiectului a fost crearea unei echipe naflionale, selectatã pe bazã de con-

curs, care a avut drept scop organizarea ºi monitorizarea activitãflii în cadrul proiectului

desfãºurat în flarã ºi de a o concorda cu cea a echipelor de acest fel din România, Ungaria,

Slovacia, Croaflia, Bulgaria, Mongolia, Letonia, Letonia, Kazahstan, Rusia, Ucraina, etc. ce

formeazã refleaua internaflionalã LSDGC.

Echipa a participat apoi la atelierul internaflional “Lecturã ºi scriere pentru dezvoltarea

gîndirii critice”, Matrahaza, Ungaria, 10-14 iunie 1998, care a avut ca obiective:

- familiarizarea cu conceptul ºi metodologia LSDGC

- formarea echipei internaflionale moldo-americane

- stabilirea contactelor cu echipele diferitor flãri

- planificarea implementãrii proiectului

Pasul trei a fost planificarea calendaristicã a activitãflii pentru întregul an de studii de comun

acord cu grupul de voluntari din SUA, incluzînd organizarea a 4 workshop-uri.

În 1998 au fost organizate:
Activitãfli de propagare a conceptului proiectului (iulie - septembrie 1998):

- scrisori de informare ºi invitaflia la concurs a profesorilor pentru toate Direcfliile Raionale

de Învãflãmînt din Republica Moldova ºi refleaua de ºcoli-pilot ale Programului “Modernizarea

Învãflãmîntului Umanist”.

- elaborarea bucletelor ºi buletinelor informative.

- prezentãri la ºcolile de varã pentru profesori: Ivancea, iulie 1998, Chiºinãu, iulie 1998.

- comunicãri pentru profesorii institufliilor superioare de învãflãmînt (USM, UPSM, UST, ULIM,

etc.)

Concurs (15-27 septembrie 1998) pentru selectarea participanflilor, incluzînd analiza

dosarelor, expertiza proiectelor didactice înaintate la concurs ºi probe de evaluare a

abilitãflilor de comunicare. 35 de profesori au fost aleºi (6 învãflãtori de clasele primare, 12

profesori de la institufliile superioare de învãflãmînt, 17 profesori de la licee ºi gimnazii); pe

lîngã sarcina didacticã 8 profesori exercitã ºi funcflii administrative în institufliile unde

profeseazã, 3 profesori sunt lectori la INPCD, 1- funcflionar la MEª.

Atelier “Cadru pentru dezvoltarea ºi promovarea Gîndirii critice la diverse materii de studiu”,

3 - 6 octombrie 1998

formatori: Bill SHARA Ph.D, J. Sinthia McDERMOTT Ed.D.

Atelier “ Strategii de promovare a gîndirii critice”, 10 - 13 decembrie 1998

formatori: Jerome B. ZUTELL, Jr Ph.D,  Timothy SHANAHAN, Ph.D

Alte douã ateliere sînt planificate pentru 1999.

Planificarea ºi realizarea întrunirilor lunare pentru activitãfli de formare ºi de follow-up ale

proiectului:



511. 31 octombrie - 1 noiembrie 1998. Obiectivele întrunirii au fost:

- dezvoltarea abilitãflilor de instruire

- asumarea riscurilor (formatori: G.GAVRILIfiÆ, T.MISTREANU)

- ciclul instruirii (formatori: O.COSOVAN, T.CARTALEANU)

- schimbul de experienflã în problema implementãrii metodologiei LSDGC

Facilitatori: V.POPA, A.GROSU, O.BURSUC, A.STAFII

2. Întrunire extraordinarã a participanflilor proiectului (13 noiembrie 1998) cu Charles TEM-

PLE, co-director al Asociafliei Internaflionale de Lecturã, care a evaluat procesul de

implementare a metodelor LSDGC în Republica Moldova.

3. 23 - 24 ianuarie 1999. Obiectivele întrunirii au fost:

- dezvoltarea abilitãflilor de comunicare interpersonalã

- particularitãfli stilistice de comunicare  (formatori: V.POPA, A.GROSU)

- analiza tranzacflionalã în comunicarea didacticã (formatori: O.BURSUC, A.STAFII).

În cadrul întrunirii au fost donate cãrfli (Psihoteste II) ºi hîrtie de scris pentru facilitarea

practicãrii activitãflilor de scriere pentru dezvoltarea gîndirii critice.

Traducerea ºi multiplicarea ghidurilor care servesc drept material metodic ºi ºtiinflific pentru

implementarea ºi diseminarea conceptului ºi metodologiei acestui proiect în Moldova:

“Un cadru pentru dezvoltarea gîndirii critice la diversele materii de studiu”

“Promovarea gîndirii critice”

“Lecturã, scriere ºi discuflii la toate disciplinele”

“Strategii suplimentare de promovare a gîndirii critice”

Toate activitãflile organizate au fost evaluate de cãtre participanflii la proiect. Rapoartele au

relevat cã obiectivele stabilite au fost realizate pe deplin ºi implementarea metodologiei

LSDGC se desfãºoarã cu succes.

Deplasãri în programele educaflionale

Participarea cadrelor didactice, a elevilor ºi studenflilor la
întruniri, seminare, stagii

Simpozionul internaflional de arte plastice, Germania, 30 mai – 4 iunie

Olga MUNTEANU, Aliona IOVU, ºcoala Waldorf, Chiºinãu

Seminar internaflional “Evenimentul”, Austria, 17 – 24 iunie

Sofia CHIRIAC, Liceul Teoretic, Bãlfli

Seminarul XXI internaflional de limbã ºi culturã bulgarã, Bulgaria, 3 – 23 august

Vasil STOIANOV, Lidia DIMOVCI, Zinaida PETCOVA, Natalia VOLCOVA, ºcoala bulgarã

nr.92, Chiºinãu

Al 4 Atelier internaflional CEEENet privind tehnologiile de reflea, Slovacia, 21-31 august

Lilian RUDENCO

Congresul 23 al Academiei Romano-Americane, Universitatea Rochester, SUA, 6 – 9 au-

gust

Nicolae SURUGIU, ºcoala medie, s. Tanatari, Cãuºeni

Colocviul naflional de fizicã “Evrica”, România, 29 – 31 mai

Mihai MARINCIUC, UTM

Mihai POTLOG, liceul “N. Iorga”, Chiºinãu

Stagiu de perfecflionare pentru profesorii de limbã francezã din Moldova la Institutul
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Ioana ZUZA, ºcoala nr.3, s. Chetrosu, Drochia

Iulia ZAPOROJAN, ºcoala nr.3, Orhei

Maria ULINICI, liceul “B. Cazacu”, Nisporeni

Svetlana ªIªCANU, liceul “I. Creangã”, Chiºinãu

Liuba ROGOJINA, Colegiul de Drept “Socrate”, Chiºinãu

Elena POPA, Colegiul de Arte, Cahul

Alexandra PLAMADEALÆ, Direcflia de Învãflãmînt, Ialoveni

Galina BERBEU, liceul “V.Alecsandri”, Ungheni

Svetlana BACIU, liceul teoretic, Cãuºeni

Stagiu de însuºire a metodicilor noi de predare a limbii franceze, Franfla, 5 – 10 iulie

Anastasia CRÆCIUN, doctorandã, USM

Maia CATAN, profesoarã, UCCM

Stagiu didactic, Franfla, 17 iulie – 14 august

Maria MOVILEANU, Direcflia Învãflãmînt, Orhei

Stagiu – schimb de experienflã la Liceul Polivalent “Louis Armand”, Franfla, 13 – 20 octombrie

Tamara fiURCANU, Lidia SPINU, profesoare, Cãlãraºi

Ion NEGRU, Direcflia Raionalã Învãflãmînt, Cãlãraºi

Schimb de elevi – studii cu durata de 5 sãptãmîni (din 24 februarie), liceul Andre Malraux,

Franfla

Leonid AMOAªII, liceul “M. Eminescu” (Bãlfli) ºi un grup de 8 elevi

Olimpiada internaflionalã de biologie, Germania, 19 – 26 iulie

Iurie CRISTEA, MEª

Lilian ANDRIEª, Andrian GUfiU, Liceul Republican Real

Roxana MIHANIUC, liceul “D. Cantemir”, Chiºinãu

Nicolae CIALIC, liceul “N. Stere”, Soroca

Mihai LEªANU, USM

Olimpiada internaflionalã de matematicã, Taiwan, 10 – 21 iulie

Valeriu GUfiU, USM cu echipa Moldovei - Boris CINIC, Igor COVGANEfi, Dorian CROITORU

Dezbateri

Activitãflile anului 1998 au fost orientate spre îmbunãtãflirea calitãflii dezbaterilor ºi sporirea

numãrului celor implicafli în program. În perspectiva deschiderii unor noi cluburi au fost

organizate seminare de inifliere ºi de aprofundare în tehnicile dezbaterilor pentru elevi,

studenfli, profesori din toate zonele Moldovei. A început familiarizarea profesorilor universitari

cu metodele de dezbateri ºi gîndire criticã ce pot fi aplicate la orele de studiu.

În 1998 au fost înregistrate Liga Naflionalã de Dezbateri Preuniversitare ºi Asociaflia Naflionalã

de Dezbateri, prima avînd drept scop deservirea spectrului ºcolar ºi liceal, cea de a doua

- a celui universitar.

Elevii ºi studenflii din Moldova au participat la întruniri internaflionale de dezbateri din Ungaria,

Grecia, Izrael, Slovenia ºi Bulgaria. Prezenfla Moldovei la aceste competiflii a fost notorie.

În luna iunie au fost organizate taberele de varã (în limbile românã ºi englezã), unde

participanflii au avut posibilitatea sã-ºi manifeste realizãrile în domeniu ºi sã facã schimb

de idei. La tabãra în limba englezã am avut oaspefli o grupã de elevi din Ucraina. Patru

reprezentanfli ai Moldovei au participat la Tabãra Naflionalã din Ucraina.



53Programul de dezbateri ºi-a divizat în 1998 activitatea competiflionalã pe trei compartimente:

pentru avansafli, începãtori ºi pentru copiii din clasele III-VII. Decizia a fost dictatã de

creºterea considerabilã a numãrului de practicanfli de dezbateri în Moldova ºi de

posibilitatea de creºtere calitativã pentru persoanele noi.

O direcflie prioritarã a fost dezvoltarea programului pentru adolescenflii alolingvi din Re-

publica Moldova. Au fost organizate seminare de inifliere ºi de aprofundare în tehnicile

dezbaterilor. S-au  deschis noi cluburi pentru bulgari ºi gãgãuzi, pe lîngã cele cu limba de

predare rusã deja existente, care s-au întrunit la prima competiflie multinaflionalã.

Unul din scopurile programului a fost promovarea dezbaterilor în universitãflile neimplicate

la momentul actual. Pe lîngã cele 3 Centre de dezbateri existente au fost întemeiate Cluburi

de Dezbateri la Colegiul de Medicinã din Bãlfli, sub egida Centrului de la Bãlfli, la UTM sub

egida ASEM, ºi la UPS sub egida Centrului USM. La turnamente au participat ºi echipe de

la USMF, ULIM ºi de la Clubul Tinerilor “IGNIS”. Un alt scop a fost promovarea diferitor

modele de dezbateri; a fost practicat deja formatul de dezbateri parlamentare, care s-a

bucurat de o largã susflinere.

În 1998 au fost consolidate relafliile comunitare prin intermediul publicitãflii oferite de TVM

în schimbul participãrii active a studenflilor la emisiuni, s-a consolidat veriga de legãturã

dintre compartimentul preuniversitar ºi cel universitar. Mulfli studenfli au lucrat ca antrenori

de cluburi, unii au creat chiar cluburi noi.

Programul intercultural de schimb de elevi
(CCI Vara, CCI Semestru, CCI un An, Syracuse Vara, Choate, West Chester, Republica

Cehã, ªcolile din Marea Britanie).

Programul oferã elevilor claselor a X-a posibilitatea de a obfline burse de studiu în ºcoli din

Marea Britanie ºi SUA ºi la scoli de varã în SUA ºi Republica Cehã. Scopul programului

este îmbunãtãflirea competenflei lingvistice ºi de comunicare în limba englezã ºi a

cunoºtinflelor despre cultura flãrilor menflionate prin intermediul cursurilor, cãlãtoriilor ºi

activitãflilor extracuriculare.

Eficienfla programului poate fi observatã la elevii care s-au întors cu o cunoaºtere mult mai

bunã a limbii, cu idei, cunoºtinfle ºi impresii noi despre valorile unei alte culturi. În plus,

participarea la acest program stimuleazã încrederea în propria persoanã, oferã cunoºtinfle

sociale ºi aptitudini esenfliale pentru dezvoltarea unei societãfli democratice, care se bazeazã

pe intelect ºi înflelegerea reciprocã între cetãfleni.

În 1998 au fost 20 bursieri:

Cornel GRÃDINARU

Dumitru DEDIU

Victoria LAZARIUC

Victoria TASNIC

Valentin ANTOCI

Alina GAVRILIUC

Denis UNTILOV

Svetlana GANEA

Tudor RUSNAC

Janeta HANGANU

Natalia GONCIAR

Olesia PURICHE

Florin ROMANCIUC

Olga POPESCU

Alina IVASISINA
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Vlad BOSNEAGA

Victor CEBAN

Olga COªCODAN

Ludmila ARTAMONOVA

Educaflie pentru sãnãtate

La ºase ani de activitate programul atestã anumite rezultate. Caracterul novator ºi deosebit

al programului îl constituie formele interactive de educaflie, metodologiile ce au contribuit

la schimbarea mentalitãflii în domeniul pãstrãrii sãnãtãflii, favorizînd educarea unei persoane

apte sã-ºi pãstreze sãnãtatea proprie, dar ºi a altora, sfidînd presiunea anturajului ºi

responsabilã de propriile acfliuni. Programul este actual ºi necesar mai ales pentru copii ºi

tineret, cultivîndu-le arta comunicãrii, stima faflã de sine, toleranfla, gîndirea pozitivã.

Activitãfli în program:

23 seminare de Educaflie pentru sãnætate
- majoritatea ca rãspuns la solicitãrile pedagogilor din colegiile republicane. Participanflii

(800 persoane) au fost atît profesori, cît ºi elevi. Voluntarii Corpului Pãcii au colaborat

fructuos cu echipa de instructori ai programului.

Zile ale sãnætæflii “Sãnætatea - valoare supremæ”
- organizate în baza unor proiecte speciale în Cimiºlia, Orhei ºi Anenii-Noi.

11 seminare tematice
- organizate la cerere în sate cu reprezentanflii diferitor pãturi ale populafliei. Evaluarea lor

a evidenfliat penuria informãrii la nivel local, cît ºi cultura sanitarã foarte scãzutã (în special

a tinerilor) privind SIDA ºi drogurile.

Cele douæ campanii tematice “Pentru un mod sãnætos de viaflæ”
- începute la Chiºinãu ºi continuate în partea de nord a flãrii, cuprinzînd toate ºcolile

polivalente din raioanele Orhei, Teleneºti, Sîngerei ºi Fãleºti (4000 participanfli) reprezintæ

o reuºitæ eosebitæ. Campaniile au acoperit parflial vacuumul informaflional pentru tineretul

din sate: ei au putut discuta nemijlocit cu grupul de experfli, beneficiind de informaflii ºi

materiale (buclete, calendare, manuale). Scopul campaniilor a fost cumularea eforturilor

Ministerului Sãnãtãflii, Dispensarului Narcologic Republican, Ministerului Educafliei ºi ªtiinflei,

administrafliei publice locale; proiectul a demonstrat importanfla cooperãrii între diverse

organizaflii, structuri ºi persoane interesate în rezolvarea problemelor sociale.

Concursul naflional de desene tematice
- a fost un adevãrat vernisaj de concepte. 13 copii împreunã cu profesorii lor au fost

menflionafli ºi premiafli. Cele mai reuºite desene au fost reluate în postere, calendare.

Compartimentul “Conflicte ºi comunicare”
- s-a bucurat de un interes deosebit. Programul este deschis pentru întreaga societate,

fiind adresat în special adolescenflilor ºi elevilor din învãflãmîntul preuniversitar. Conflictologia

este o ºtiinflã de datã recentã ºi înflelegerea perspectivelor ei este în prezent ºi viitor. Agenda

de lucru în proiect a inclus 29 seminare, traducerea (în limba românã) ºi editarea manualului

“Conflictele ºi comunicarea” (1400 ex.)

Alte proiecte:

- buletinul “Pro Sanatatea” (douã numere), destinat copiilor, pãrinflilor ºi profesorilor

- 2 mese rotunde cu specialiºti ºi oameni interesafli în problemele sãnãtãflii, organizate

pentru stabilirea relafliilor de parteneriat ºi determinarea problemelor ºi prioritãflilor.

- ªcoala tînãrului lider a fost o încercare reuºitã. Copiii din liceele or. Chiºinãu au apreciat

cele 5 seminare realizate.
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de viaflã în Republica Moldova, fiind deschis ideilor noi ºi lucrînd cu generaflia tînãrã în

cadrul unei instituflii create recent “Centrul de Dezvoltare a Tineretului”.

Program pentru tineret

Programul are scopul de a susfline activitãfli inifliate de tineri ºi pentru tineri, încurajînd

creativitatea ºi inifliativa. Au fost susflinute diverse activitãfli extracuriculare ce exprimã

interesele tinerilor ºi contribuie la apariflia ºi dezvoltarea unor abilitãfli progresive ºi produc-

tive.

Concurs pentru Centrele de Creaflie a Copiilor
Din 20 Centre participante la concurs, 10 au obflinut asistenflã financiarã:

Casa de Creaflie a Copiilor, Fãleºti

Clubul Copiilor ºi Adolescenflilor, Cimiºlia

Centrul de Creaflie a Copiilor, Anenii Noi

Palatul Naflional de Creaflie a Copiilor ºi Adolescenflilor

Centrul de Creaflie a Copiilor, Floreºti

Casa Raionalã de Creaflie a Copiilor, Glodeni

Casa de Creaflie pentru Copii, Bãlfli

Centrul Raional de Creaflie a Copiilor, s.Zîrneºti, Cahul

Centrul de Creaflie ºi Agrement pentru Copii ºi Adolescenfli, s.Chiºcãreni, Sîngerei

Casa de Creaflie a Copiilor, Taraclia

Concurs pentru ziare ºi reviste ºcolare
13 publicaflii periodice au participat la concursul ziarelor ºi revistelor ºcolare, încheiat în

iunie 1998. Au fost apreciate conflinutul ºi structura ziarelor (revistelor), articolele cu subiecte

importante ºi relevante pentru viafla tinerilor. Institutul pentru o Societate Deschisã din New

York ºi Fundaflia Independentã de Jurnalism au organizat pentru tinerii ziariºti un seminar

de instruire, desfãºurat în perioada 29 iulie – 7 august la Budapesta (Ungaria).

Participanfli:

Sergiu PÃDURARU, ºcoala nr.32, Chiºinãu, ziarul “Alacritas”

Viorica SECRIER, liceul teoretic “V. Alecsandri”, Chiºinãu, ziarul “Wonder World”

Tatiana COSTOVICI, liceul teoretic “V. Alecsandri”, Ungheni, ziarul “Noua generaflie”

Natalia GRAUR, ºcoala medie generalã “M. Eminescu”, Cimiºlia, ziarul “The Cimislia news”

Premiile concursului:

Premiul I

Ziarul “Ecosfera”, ºcoala nr.56, Chiºinãu

Revista “Zburatorul”, liceul teoretic “I.Vatamanu”, Strãºeni

Premiul II

Ziarul “Liceum”, liceul “B.P.Haºdeu”, Drochia

Ziarul “Amicul”, ºcoala medie generalã “A.Mateevici”, Cãinari

Ziarul “Învãflãcelul”, Colegiul de Pedagogie ºi Arte, Cahul

Premiul III

Ziarul “La steaua”, Centrul de Creaflie al Elevilor, Teleneºti

Revista “Viafla ªcolarã”, ºcoala medie nr.1, ªoldãneºti

Iniflierea ziarului ºcolar “Helios”, liceul teoretic, Teleneºti

Iniflierea ziarului ºcolar “Wonder World”, liceul “V.Alecsandri”, Chiºinãu

Proiecte inifliate de grupuri scout, alte grupuri neafiliate juridic

Au fost susflinute proiecte de organizare a campamentelor scoutice, activitãfli extracuriculare

inifliate de cluburi, cenacluri, cercuri ºcolare ºi alte grupuri de elevi. A continuat programul

“Odiseea Cugetului”, ce are scopul de a susfline ingeniozitatea, creativitatea de a lucra în
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În baza conflinutului proiectului, impactului social, structurii acestuia au fost premiate:

grupurile scout din Fãleºti, Teleneºti, Chiºinãu, satele Bieºti (Orhei), Volontiri (ªtefan Vodã),

Chiºcãreni (Sîngerei), Napadova (Camenca), Zîrneºti (Cahul), Hrusova (Criuleni), Suhuluceni

(Teleneºti),  Ghiliceni (Teleneºti), Valea Perjei (Taraclia).

Ansamblul folcloric “Opincufla”, ºcoala nr. 78, Cricova, director de proiect Maria LUPU

Ansamblul folcloric “Tilinca”, s. Cigirleni (Cãinari), director de proiect Silvia BIRCA

Ansamblul folcloric “Moºtenitorii”, s. Zãicani (Rîºcani), director de proiect Ecaterina

BOCLINCÃ

Concurs de aranjament floral, s.Zîrneºti (Cahul), director de proiect Tatiana BOTEZATU

Cenaclul folcloric ªtefan Vodã, director de proiect Svetlana GUZGAN

Cercul dramatic, s.Bobeica (Hînceºti), director de proiect Ion UNTILA

Cenaclul literar, Teleneºti, directori de proiect Tamara ANTOCI, Oleg BURSUC

Teatrul tinerilor pãpuºari “Spiriduº”, s.Horodiºte (Cãlãraºi), director de proiect Claudia

CHICU

Cercul dramatic în limba englezã, liceul “V.Alecsandri”, Chiºinãu, director de proiect Viorica

SECRIERU

Cercul de artã plasticã decorativã, s.Sirma (Leova), director de proiect Mariana MITU

Cercul de artã orientalã “Origami”, Chiºinãu, director de proiect Lilia SOKOLOVA

Colectivul de dansuri sportive ºi de galã “Bonton” (ªtefan Vodã), director de proiect Ludmila

RUSANOVSCHI

Colectivul de dans popular “Strãmoºeasca”, s.Bulboaca (Anenii Noi), director de proiect

Tamara GUZO

Centrul de limbã englezã “English for you”, s.Cristeºti (Nisporeni), director de proiect

Gheorghe CIUBOTARU

Postul de radio ºcolar “Party”, ºcoala “G. Asachi”, Ungheni, director de proiect Viorel

FLOREA
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Lansat în 1994 ca un program preºcolar în 5 grãdinifle de copii, pe parcursul anilor ce au

urmat “Pas cu Pas” s-a extins considerabil atît sub aspect geografic, cît ºi sub aspectul

direcfliilor de activitate. În anul 1998 au fost desfãºurate urmãtoarele iniflitive:

- educaflie preºcolarã (vîrsta de 3-5 ºi 5-7 ani)

- educaflie timpurie (inifliativa 0-3 ani)

- ciclul ºcolar primar

- învãflãmînt pedagogic superior

Programul a obflinut recunoaºterea oficialã din partea Ministerului Educafliei ºi ªtiinflei, care

printr-un ordin special “încurajeazã extinderea programului “Pas cu Pas” prin aderarea

altor grãdinifle ºi ºcoli primare” ºi recomandã direcfliilor raionale ºi municipale de învãflãmînt

sã susflinã “inifliativa educatorilor ºi învãflãtorilor de a implementa învãflãmîntul formativ prin

intermediul programului” ºi sã stimuleze “participarea cadrelor didactice interesate la

activitãflile de perfecflionare profesionalã pe baza programului “Pas cu Pas”(nr.522 din

28.11.97).

Ca rezultat al creºterii interesului faflã de program ºi al recunoaºterii contribufliei lui la reforma

educaflionalã în ciclurile preºcolar ºi primar, echipa de bazã ºi formatorii din program s-au

vãzut nevoifli sã organizeze suplimentar seminare pentru directori de ºcoli ºi grãdinifle,

inspectori municipali ºi raionali ºi alfli administratori.

Educaflie preºcolarã

La finele anului 1998 programul era realizat în 53 de instituflii preºcolare din oraºe, centre

raionale ºi localitãfli rurale, cu un numãr total de 503 grupe, 12575 de copii, 1110 cadre

didactice.

În acest an au început sã activeze din plin centrele metodice din grãdiniflele nr. 216 ºi 188

din Chiºinãu (pentru zonele centru ºi sud) ºi nr. 43 din Bãlfli (pentru zona nord). Aici s-au

desfãºurat cursuri de inifliere pentru cadrele didactice din 27 unitãfli preºcolare noi, însoflite

de vizite în grupele-model. Echipa din 12 formatori din institufliile de educaflie preºcolarã

au participat la trainingul din varã din Sinaia, România, oferit de experfli din SUA .

Tot în anul 1998 a demarat noua inifliativã “de la 0 la 3”. În afarã de pregãtirea oferitã

educatorilor pentru aceastã vîrstã de cãtre specialiºtii locali din program, aceºtia au urmat

un training de varã (de 5 zile) cu specialiºti din SUA. Pornitã iniflial în 30 de grupe, inifliativa

s-a extins în toate grãdiniflele cu program, fiind implementatã în decembrie în 114 grupe,

de 330 de cadre didactice care educã 2288 de copii.

A fost organizatã, dotatã ºi deschisã prima grãdiniflã-ºcoalã ce implementeazã integral

programul “Pas cu Pas” în baza grãdiniflei nr.12 din Ungheni.

S-a început munca pentru crearea primelor asociaflii obºteºti ale cadrelor didactice ºi

pãrinflilor din institufliile preºcolare cu program (Chiºinãu: nr.216, 188, 108, Bãlfli nr.43).

La capitolul activitate de perfecflionare, asistenflã metodicã, informare, echipa de bazã ºi

formatorii din centrele metodice au acoperit mai multe arii solicitate: seminare teoretico-

practice pentru cadrele didactice, ºedinfle metodice ale administratorilor, întruniri metodice

în deplasare ale formatorilor ºi cadrelor didactice, seminare de promovare a tehnologiilor

educafliei ºi instruirii formative pentru direcfliile de învãflãmînt locale, ºedinfle metodice de

evaluare cu participarea Direcfliilor de învãflãmînt, seminare informativ-practice pentru

studenfli de la instituflii pedagogice, gãzduirea practicii pedagogice a studenflilor de la

instituflii, training de varã cu experfli din SUA pentru inifliativa 0 la 3, training de varã cu

experfli din SUA în deplasare la Sinaia (România), informare ºi vizite practice în grupe (la

solicitare, pe parcursul întregului an).

A continuat dotarea cu literaturã metodicã, carte artisticã pentru copii corespunzãtor vîrstei

ºi scopurilor programului educaflional formativ, cu jucãrie didacticã, papetãrie, consumabile.
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A crescut numãrul de ºcoli implicate în program, la finele anului atingînd cifra de 53 de

ºcoli, cu 143 de clase (3575 de elevi). Au profitat de o pregãtire permanentã 189 de cadre

didactice, 143 de cadre administrative (directori, directori-adjuncfli, metodiºti, inspectori ai

direcfliilor raionale ale învãflãmînt), 38 de studenfli au fãcut practica pedagogicã ºi peste

360 de studenfli au vizitat clasele cu program. Numãrul total al celor care au beneficiat de

seminare, consultaflii, informaflii, etc. este de 1065 persoane.

Printre lucrurile calitativ noi se cere menflionatã constituirea unui grup de formatori din

rîndul învãflãtorilor din clasa a treia ºi a unor ºefi de studii, care a beneficiat de un modul

special de instruire cu experfli din SUA la Sinaia, împreunã cu colegii din România. Din

septembrie a.c. aceºti formatori s-au inclus activ în pregãtirea cadrelor didactice din noile

clase “Pas cu Pas”.

În total în 1998 au fost organizate 38 de seminare teoretico-practice pentru cadre didactice,

care s-au desfãºurat în majoritatea ºcolilor cu program din Chiºinãu, Bãlfli ºi unele localitãfli

rurale (s. Mereni r-nul Anenii-Noi, s.Cioburciu, r-nul ªtefan-Vodã), ateliere practice pentru

directori, metodiºti ºi directori-adjuncfli, pentru formatori, seminare în deplasare în raioanele

Ialoveni ºi ªtefan-Vodã, cursuri cu experfli din SUA.

A continuat dotarea cu literaturã metodicã, artisticã, ºtiinflificã, materiale didactice, papetãrie,

consumabile ºi echipament tehnic a claselor implicate în program. Au fost dotate 20 de

clase cu mobilier fabricat în Moldova în sectorul micului business.

O nouã posibilitate de a lãrgi baza de implementare a învãflãmîntului formativ dupã modelul

“Pas cu Pas” s-a oferit prin contractul de colaborare încheiat cu Fondul de Investiflii Sociale

(Banca Mondialã). Prin acest acord FIS se oferã sã reabiliteze clãdirile unor ºcoli din

localitãflile rurale care vor satisface condifliile concursului propus de el, iar programul se

obligã sã contribuie la pregãtirea cadrelor ºi crearea bazei didactice în clasele primare din

aceste ºcoli.

În 1998 au fost organizate suplimentar douã seminare pentru învãflãtorii de limbi strãine

care lucreazã în clasele primare “Pas cu Pas” cu scopul familiarizãrii acestora cu tehnologii

educaflionale noi ºi pentru promovarea unei mai bune înflelegeri ºi colaborãri a întregii

echipe de învãflãtori din clasele respective.

Învãflãmînt pedagogic superior

În primãvara anului 1998 s-au desfãºurat 3 seminare republicane “Observarea ºi

documentarea observãrilor” pentru cadrele profesoral-didactice din institufliile pedagogice.

Tema a fost reluatã la 6 seminare zonale organizate în baza catedrei de pedagogie

preºcolarã ºi primarã a USB. În luna iulie 1998 un grup de 22 persoane, în special profesori

care au participat pe parcursul a doi ani la seminarele republicane, s-a deplasat la Poiana

Braºov la un training de o sãptãmînã cu participarea experflilor americani din universitãfli

pedagogice.

În august 1998 trei persoane au participat la un curs de o sãptãmînã pentru formatorii din

învãflãmîntul superior (Balaton, Ungaria) cu tema “Metode de cercetare în educaflia timpurie,

preºcolarã ºi clasele primare”.

Majoritatea profesorilor pregãtifli în cadrul seminarelor au contribuit la schimbarea modului

de desfãºurare a cursurilor ºi a practicii pedagogice cu studenflii institufliilor respective.
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Pentru Republica Moldova, care tinde sã depãºeascã trecutul totalitar, stabilind o societate

democraticã ºi o economie de piaflã, etapa actualã a tranzifliei se caracterizeazã printr-o

multitudine de contradicflii, datorate în mare parte atît lipsei unei strategii clare în promovarea

reformelor economice ºi sociale, a unui cadru legislativ adecvat pentru desfæºurarea

proceselor democratice, a unei eficienfle limitate a institufliilor ºi organizafliilor, cît ºi

incapacitãflii majoritaflii populafliei de a-ºi gãsi locul în noile condiflii.

Luînd în consideraflie aceste caracteristici specifice Moldovei, programul Est-Est în 1998 a

continuat sã încurajeze discufliile asupra consecinflelor sociale ale dezvoltãrii post-

comuniste, sã promoveze soluflii practice cu privire la diverse probleme ce flin de

transformãrile din cadrul societãflii, sã organizeze întruniri ale specialiºtilor din diferite

domenii de activitate în vederea facilitãrii unui schimb de opinii ºi unui dialog constructiv în

baza experienflei acumulate de flãrile Europei Centrale ºi de Est (ECE).

Pe parcursul anului în program au fost realizate proiecte cu o tematicã diversã: reforma

medicalã ºi sãnãtatea publicã, administraflia localã ºi dezvoltarea comunitarã, programe

de tineret ºi comunicare, etc. O temã importantã, reflectatã amplu în cadrul programului,

este integrarea europeanã, inifliatã în decembrie 1997 prin organizarea (cu sprijinul NATO)

a seminarului internaflional “Integrarea europeanã prin integrarea regionalã” ºi continuatã

în mai 1998 cu seminarul internaflional “Integrarea europeanã în viziunea tinerilor”. Proiectul

a abordat probleme importante ale dezvoltãrii de mai departe a societãflilor din Europa de

Est ºi Centralã, forumul a întrunit tineri, reprezentanfli ai ONG-lor din România, Rusia,

Ucraina, Estonia, Lituania, Iugoslavia, Slovenia, Cehia ºi Polonia, activ încadrafli în procesul

transformãrilor sociale din flãrile respective, cei care în viitorul apropiat vor fi responsabili

pentru implementarea strategiilor sociale elaborate în prezent.

În continuarea acestor idei, programul Est Est a acordat o atentie deosebitã tinerei generaflii,

inifliind douã proiecte de schimb de studenfli: ªcoala de varã în arta comunicãrii ºi ºtiinfle

sociale “Brainstorm-98”. “Generaflia nouã în lumea contemporanã”, care a întrunit studenfli

de la jurnalism ºi ºtiinfle sociale din România, Iugoslavia, Slovacia, Ucraina ºi Moldova, ºi

ºcoala de varã oraºul medieval Orheiul Vechi “Oportunitãfli pentru aplicarea valorilor istorice”,

cu participarea studenflilor ºi profesorilor de la facultãflile de istorie ºi antropologie ale

universitãflilor din România, Bulgaria, Rusia, Ucraina ºi Moldova. Dupã cum a fost evidenfliat

de aceste proiecte, consecinflele tranzifliei asupra dezvoltãrii  intelectuale pot fi depãºite

prin facilitarea comunicãrii, schimbului de opinii ºi încurajarea discufliilor, prin dezvoltarea

abilitãflilor creative ºi acumularea cunoºtinflelor despre transformãrile sociale. Scopul a

fost crearea unui mediu favorabil vieflii asociative a tinerilor prin comunicarea inter-

universitarã ºi academicã, prin exercitarea canalelor informaflionale disponibile în regiune.

S-a încurajat, de asemenea, participarea tinerilor la procesul de salvgardare a monumentelor

de artã ºi a culturii spirituale în spafliul Est European.

Peste 350 de participanfli au fost antrenafli în cadrul proiectelor gãzduite, cît ºi a celor

desfãºurate prin colaborare bilateralã.

Proiecte gãzduite

Seminar internaflional studenflesc “Integrarea europeanã în viziunea tinerilor”, 21-22 mai,

Chiºinãu

Organizatori: Fundaflia Soros Moldova, Asociaflia “Timpul Europei”, Clubul Tinerilor “Ignis”

Participanfli: 50, inclusiv 17 studenfli din, ECE

ªcoala de varã în arta comunicãrii ºi ºtiinflele sociale “Brainstorm’98: generatia nouã în

lumea contemporanã”, 19 iulie-3 august, Vadul-lui-Vodã

Organizatori: Fundaflia Soros Moldova, Colegiul Invizibil din Moldova

Participanfli: 50, inclusiv 21 profesori ºi studenfli din ECE

ªcoala de varã Oraºul medieval Orheiul Vechi “Oportunitãfli pentru aplicarea valorilor

istorice”, 3-16 august, Orheiul Vechi, Butuceni



60 Organizator: Centrul de Cercetãri Arheologice din Moldova

Participanti: 37, inclusiv 19 profesori ºi studenfli din ECE

Seminar internaflional “Criza de identitate în societãflile posttotalitariste”, 29-30 octombrie,

Chiºinãu

Organizatori: Fundaflia Soros Moldova, revista “Sud-Est”, Ministerul Culturii din Moldova

Paricipanfli: 45, inclusiv 8 experfli din România, Bulgaria, Letonia, Estonia, Rusia, Olanda

Conferinfla regionalã studenfleascã de educaflie civicã “În întîmpinarea noului mileniu: ºanse

pentru dezvoltarea regionalã”, 3-6 decembrie, Chiºinãu

Organizatori: Fundaflia Soros Moldova, programul Educaflie civicã din Moldova ºi Ucraina

Participanfli: 100, inclusiv studenfli ºi profesori din Rusia, Ucraina, Belorusia, România,

Estonia

Întrunirea studenfleascã Brainstorm, 17-18 decembrie, Cluj

Organizatori: Fundaflia Soros Moldova ºi Fundafliile pentru o Societate Deschisã din

România, filialele din Cluj, Iaºi, Timiºoara, Bucureºti

Participanfli: 25, inclusiv studenfli ºi profesori din România, Moldova, Iugoslavia, Bulgaria

ºi Ungaria

Vizita medicilor cehi în Moldova,13-16 aprilie, Chiºinãu

Organizatori: Fundaflia Soros Moldova, Fundaflia Medicalã din Moldova ºi Institutul pentru

o Societate Deschisã, Praga

Vizita Tinerilor Istoricieni la Centrul Karta din Polonia, 2-7 iunie, Warºovia

Organizatori: Fundaflia Soros Moldova, Fundaflia Stefan Batory ºi Forumul din Europa

Centalã ºi de Est din Warºovia

Participanfli: 9 membri ai Laboratorului de Istorie Oralã de la UPS

Dialogul tinerilor din oraºul Borovo ºi oraºul Soroca, 10-27 iulie, Borovo, Bulgaria

Organizatori: Autoritãflile locale din Borovo ºi autoritãflile locale din Soroca, cu sprijinul

Institutului pentru o Societate Deschisã, Sofia

Workshop pentru managerii din domeniul sãnãtãflii publice, 13-26 septembrie, Bratislava

Organizatori: Fundaflia Soros Moldova, ªcoala de Management Medical din Bratislava, cu

sprijinul Institutului pentru o Societate Deschisã, Bratislava

Program de stagiu în Cehia pentru medicii din Moldova, octombrie-decembrie, Spitalul

Universitãflii din Pilsen, Praga, Pilsen

Organizatori: Fundaflia Soros Moldova ºi Institutul pentru o Societate Deschisã, Praga

Zinaida CARAGAfi, Clinica Chirurgicalã

Angela CRACAN, Clinica Ginecologicã

Anatol BUZDUGAN, Clinica Neuro-Chirurgie

Dumitru LATICEVSCHI, Clinica Chirurgie Pediatricã

Alocãri pentru stagii în 1999:

Grigore POPUªOI, Clinica Terapeuticã

Alexandru MUSTEA, Clinica Ginecologicã

Greta BOIAN, Clinica Neuro-Chirurgie

Alexandru GNATIUK, Clinica Chirurgicalã

Nina SEVCENKO, Clinica Stomatologicã

Proiecte de participare

Cum putem ajuta oamenii infectafli de SIDA: Întrunirea organizafliilor publice ºi a grupelor

de ajutor reciproc, Kiev, Puºcea Vodifla, 7-10 ianuarie

Pavel SIGBATULIN, Asociaflia Tinerii pentru dreptul la viaflã

Participarea organizafliilor pentru femei la cea de-a doua întrunire internationalæ a

Consorfliumului CSI-SUA, Kiev, 22 –27 ianuarie

Silvia SACA, Projectul Dezvoltarea Genurilor, UNDP
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Psihologia umanisticã ºi problemele femeilor, Samara, 12-16 februarie

Valentina LUNGU, Asociaflia e Planificare a Familiei

Atelier Perfecflionarea relafliilor inter-etnice, Bratislava, 17-22 februarie

Victoria MAZUROVA, Asociaflia Femeilor-Ucrainene din Moldova

ªcoala de iarnã: Liderii în perioada schimbãrilor, Slavsk, Lviv, 22 februarie - 1 martie

Viorel ALBU, USM

Ana NIVNEA, UPS

Oleg EFRIM, Centrul Naflional de Asistenflã pentru ONG CONTACT

Silvia BÎCENCO, Centrul Naflional de Asistenflã pentru ONG CONTACT din Cahul

Aurel ALEXA, Clubul Tinerilor Ignis

Primãria ºi publicul, Pilzen, 28 februarie - 4 martie

Valeriu MUNTEANU, Departamentul Relaflii Internaflionale, AAPM

Ion PALADI, Pretor Sector Rîscani Chiºinãu

Administraflia publicã ºi politici sociale în ECE, Praga, 18-20 martie

Mihai BRÆDUfiANU, ºef Departament Municipal Resurse Umane

Ana PASCARU, cercetãtor, Institutul de Filosofie, Sociologie ºi Drept al AªM

Maria BULGARU, ºef Catedra Filosofie ºi Sociologie, USM

Cultura în transformare: Identitatea culturalã în ECE, Poznan, Polonia, 11-14 martie

Valeria GROSU, ºef Departament Relaflii Internaflionale, Ministerul Culturii din Moldova

Întrunire a organizafliilor de tineret, Vilnius, 2-6 martie

Vadim GUZUN, Asociaflia “Timpul Europei”

Corneliu CIRIMPEI, Centrul Naflional de Dezbateri din Moldova

Întrunire internaflionalã a studenflilor: Regîndind arhitectura securitãflii în Europa de Est,

Centralã ºi CSI, St. Petersburg, 23-26 aprilie

Andrei COVAL, student drept internaflional, USM

Pavel MUSTEAfiÆ, student ºtiinfle politice, USM

Carolina BUGAIAN, studentã relaflii economice internaflionale, ASEM

Standardele organizafliilor filantropice ºi de caritate, Kiev, Ukraine, 26-29 aprilie

Eleonora ISAC, asistent social, Departamentul Municipal pentru Ocrotirea Copilului Chiºinãu

Elena STÆVILÆ, coordonator, Fundaflia Medicalã din Moldova

Quo vadis, Slovakia? Visitã de studiu, Bratislava, 23 aprilie-4 mai

Irina GUfiU, Clubul Tinerilor “Ignis”

Alexandru OPRUNENCO, preºedinte, Asociaflia “Timpul Europei”

Integrarea nevãzãtorilor prin educaflie continuã, Nijni-Novgorod, 17-20 aprilie

Valeriu LUPU, vice-preºedinte, Asociaflia Orbilor din Moldova

Larisa CELAN, coordonator, Asociaflia Orbilor din Moldova

Atelier pentru formatorii sectorului non-profit, Moscova, 6-12 aprilie

Victor GÆINÆ, Centrul Naflional de Asistenflã pentru ONG CONTACT din Balfli

Natalia KRAVCIUC, Centrul Ecologic GUTTA

Refleaua de training gender, Iaºi, 7-10 mai

Natalia COJUHARI, Asociaflia “Inifliativa Civicã”

Ala PÂNZARI, coordonator programe gender, Reprezentanfla Bãncii Mondiale din Moldova

Dimensiunea sacrului ºi impactul lui în perioada de tranziflie: tradiflii, relaflii culturale ºi

religioase, Timiºoara, 16-18 aprilie

Tudor BRAGA, critic de artæ
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Vitalitatea sectorului trei în ECE: Realitãflile ºi dificultãflile înfruntate de

ONG-uri, Business ºi Guvern, Budapesta, 7-10 mai

Tatiana SINEAEVA, Centrul Biotica

Ilia TROMBIfiCHI, expert independent

Aliona NICULIfiÆ, director, Centrul Naflional de Asistenflã pentru ONG CONTACT

Atelier Reforma pensiilor, Ljubljana, 8-10 mai

Ion PREGUZA, vice-ministru al Protecfliei Sociale ºi a Familiei

Sofia Plus Trei: Evaluarea planurilor ecologice independente de acfliune, Kiev, 29 mai-

1iunie

Andrei ISAC, ºef Department Protecflia Mediului

Valentin BOBEICÆ, vice-preºedinte, Miºcarea Ecologicã din Moldova

ªcoala internaflionalã de primãvarã pentru tinerii demografi, Odesa, 29 mai-5 iunie

Oleg LOZAN, lector Catedra Medicinã Socialã ºi Management, USMF

Pledoarie pentru protecflia mediului în regiune ºi dreptul: Guta IV, Wroclaw, 10-15 iunie

Mihail GHEORGHIfiÆ, preºedinte, Asociaflia Juriºtilor-Ecologiºti din Moldova

Alexei MIHAI, jurist

Definirea naflionalului – definirea statului, Moscova, 13-17 mai

Piotr BRUTER, Fundaflia pentru Sprijinirea Democrafliei ºi a Parlamentarismului

Atelier: Educaflia juridicã pentru persoanele infectate cu HIV/SIDA, St. Petersburg, 21-24

mai

Natalia MEDINSCHI, Centrul Naflional “SIDA”

Colaborarea regionalã în problema utilizãrii resurselor acvatice ºi energetice, Biºkek, Iissyk-

Kul, 28 iunie-6 iulie

Gheorghe JIGÆU, rector, IªR

Constantin MORARU, cercetãtor, Institutul de Geografie al AªM

Comunicarea culturalã: Semnificaflia lucrãrilor lui Giacomo Leopardi în ECE, Bucureºti, 2-

5 iulie

Sergiu PAVLICENCO, lector, Catedra Literatura Univeralã, USM

Perspectivele dezvoltãrii populafliei în regiune, Praga, 26-29 iunie

Oleg BULGARU, lector, AAPM

Iurie GUZGAN, medic, Asociaflia pentru un Mod Sãnãtos de Viaflã

Dictionarul disidenflei în cadrul Blocului Sovietic 1956-1989, Warºavia, 3-6 iunie

Ion ªIªCANU, cercetãtor, Institutul de Istorie al AªM

Cultura politicã în regiuni, Samara, 11-15 iunie

Angela ZELENSCHI, lector, Catedra filosofie ºi ºtiinfle politice, ASEM

ªcoala de varã în Studii Est Europene, Warºovia ºi Vilnius, 30 iunie-3 august

Vladimir MISCHEVCA, cercetãtor, Institutul de Istorie al AªM

Seminar: Asistenfla medicalã primarã în perioada de tranziflie, Kiev, 6-20 iulie

Ludmila CIOBANU, director adjunct, Departament Municipal al Reformei în domeniul

Asistenflei Medicale

Tatiana VALICA, terapeut la Clinica MAI

Problemele sociale, culturale ºi economice ale noii Europe, Krakow, 13-27 iulie

Stela PANU, studentã studii masterat la Universitatea Central-Europeanã
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Alexandru BABIN, lector, USMF

Nicolae TAFUNI, Compania Medicalã de Asigurãri Asimed-Moldova

Valeriu SAVA, director, Asociaflia de Management ºi Asigurare Medicalã

Masã rotundã internationalã: Sacrul ºi pãmântul, Sevastopol, 15-22 iulie

Tamara NESTEROV, cercetãtor, Institutul de Etnografie ºi Folclor al AªM

Cetãflenia mondialã în accepflia tinerilor din ECE, Marea Britanie ºi SUA, Mangalia, 19 iulie-

1 august

Lilia BOGDÆNAª, studentã relaflii internaflionale, ASEM

Instruire Junior Achievement: Spre Uniunea Europeanã, Narva-Joessu, Estonia, 10-20 au-

gust

Adela SCUTARU, director Junior Achievement-Moldova ºi un grup de 4 studenfli de la

ºcoala municipalã nr.32: Radu BONDARCIUC, Tania BOTOROVSCHI, Mariana MORARI,

Dumitru PAIRELI

Bibliotecile INTAMEL ºi Metropolitanã la Forumul ECE pentru Cooperarea Internaflionalã a

Bibliotecilor, Budapest, 30 august-5 septembrie

Lidia KULICOVSHI, director, Bibilioteca Municipalæ Haºdeu

Conferinfla regionalã de inaugurare în Studiul Femei ºi Genuri, Belgrad, 9-13 septembrie

Ala PÂNZARI, Asociaflia Inifliativa Civicã

Valentina LUNGU, Asociaflia Planificarea Familiei

Victoria MELNIC, expert în Consiliul Program Femei

Comunicarea culturalã ºi protecflia: Monumente rupestre din Europa de Sud-Est, Tbilisi,

13-22 septembrie

Ion TENTIUC, director al Muzeului de Arheologie din Moldova

Gheorghe POSTICÆ, director al Centrului de Cercetãri în domeniul Arheologiei

Olga SLASTIHINA, cercetãtor, ASM

Întrunirea din Est a Asociafliei Europene a Studenflilor Juriºti, Bialistok, Polonia, 16-20

septembrie

Marina FOLTEA, preºedinte al Asociafliei Studenflilor Juriºti din Moldova

Transformarea spafliului social ºi noi abordãri în ºtiinflele sociale, Samara, 24-28 septembrie

Victor SACA, lector, Catedra ºtiinfle socio-umanistice, ASEM

TRANSECO’98. Simposion în ecologie ºi cooperare transfrontalierã, Suceava, 1-3 octombrie

Alexandru GRIBINCEA, ºef Catedrã Management, ULIM

Vasile MAXIM, lector, Department Economic, ULIM

Proiecte ecologice practice pentru tineri, Novorossiisk, 6-18 octombrie

Maxim BUZDUGAN, student drept ecologic, IªR

Veaceslav MOROZ, Clubul Tinerilor Ignis

Dimensiunea psiho-socialã a sãrãciei, Iaºi, 13-15 octombrie

Liliana DALTÆ, asistent social, Department Municipal pentru Protecflia Copilului

Bogdat TÂRDEA, lector, UPS

Lilian NEGURÆ, lector, UPS

Memoria, comunicarea, identitatea, Timiºoara, 7-12 octombrie

Victoria PAªCAN, studentã, UPS

Angela BULGARU, studentã, membræ a Laboratorului de Istorie Oralã, UPS

Studentski Glas/Vocea studenflilor, October 15-18, City of Hvar, Croatia

Alex KLIUKOV, Asociaflia Studenflilor Jurnaliºti din Moldova
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17-19 octombrie

Aurel SAULEA, director, Centrul Naflional pentru Reabilitarea Socialã

Nicu VIDRAªCU, lector, USMF

Arta ºi sãnãtatea copiilor: Menflinerea sãnãtãflii psiho-fizice a copiilor, Kotaik Marz, Arme-

nia, 20-24 octombrie

Vlad ROTARU, lector facultatea de arte, UPS

Valentina OLÆRESCU, lector în psihologie, UPS

Concilierea pentru persoane infectate cu HIV/SIDA, Sofia, 23-25 octombrie

Oleg BELOUSOV, Asociaflia pentru Dreptul la Viaflã, filiala Bãlfli

Natalia MEDINCHI, Asociaflia pentru Dreptul la Viaflã din Chiºinãu

Întrunire internaflionalæ “Îmbunãtãflirea calitãflii vieflii”, Bankia, Bulgaria, 24-28 octombrie

Cornelia GROSU, neurolog, Clinica Republicanã din Moldova

Larisa FLOCA, lector Ctaedra Neurologie, USMF

Limba diasporei: Probleme ºi perspective, Vilnius, 18-21 noiembrie

Tatiana MLECICO, ºef Departament de Istorie, Limbã ºi Culturã a Populafliei Ruse, AªM

Seminar Internaflional în legislaflia cooperafliei, Praga, 4-8 noiembrie

Tudor MALECA, rector, UCCM

Varvara DULGIERU, Uniunea Societãflilor de Consum din Moldova

Liliana DANDARA, Uniunea Societãflilor de Consum din Moldova

Reforma penitenciarã în societãflile post-totalitare din ECE, Doneflk, 10-12 noiembrie

Vasile PLOTNIUK, director-adjunct pe probleme educaflionale la Penitenciarul din Bender

Vasile FLOREA, profesor în drept penal, USM

Sãptãmîna internaflionalã de studiu: Experienfla tranzifliei. Diversitatea abordãrilor, Vilnius,

17-22 noiembrie

Viorel URSU, lector în drept, USM

Probleme ecologice ale Mãrii Caspice ºi educaflia ecologicã, Baku, 17-19 noiembrie

Vladimir Garaba, vice-preºedinte al Miºcãrii Ecologice din Moldova

Implicafliile culturale ale limbii în societãflile post-comuniste, Ialta, 23-26 noiembrie

Irina CONDREA, socio-lingvist, lector, USM

Drepturile femeilor sunt drepturile omului: Celebrarea declarafliei Drepturilor Omului,

Warºovia, 20-21 noiembrie

Eugenia VUCOTICI, judecãtor, Curtea Supremã de Justiflie

Lidia BOBÎNÆ, jurnalist, Radio Naflional

Corina CEPOI, director, Centrul Independent de Jurnalism

Metode alternative în acordarea asistenflei medicale ºi prezervãrii vieflii persoanelor infectate

cu HIV/SIDA, Kiev, 15-18 noiembrie

Eugen ALEXEEV, Asociaflia Tinerilor pentru Dreptul la Viaflã din Chiºinãu

Seminar în probleme locale ºi de religie “Probleme de religie în spafliul post-socialist”,

Almaty, 24-30 noiembrie

Lilia BRAGA, cercetãtor, Institutul de Filosofie, Sociologie ºi Drept, AªM
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Strategia programului de sprijin al bibliotecilor a fost determinatã de rolul bibliotecii în

procesul de democratizare a societãflii, importanfla acestei instituflii în asigurarea accesului

liber ºi nelimitat la sursele de informaflie, culturã ºi cunoaºtere, alinierea la standardele

societãflii informaflionale moderne.

în anul 1998 programul s-a desfãºurat în contextul strategiei ºi prioritãflilor elaborate de

Consiliul de experfli, flinînd cont de situaflia social-economicã precarã în care activeazã

actualmente institufliile bibliotecare din Moldova, sprijinind în acelaºi timp inifliativele

bibliotecilor care depun eforturi pentru a asigura o dezvoltare continuã ºi coerentã a

serviciilor informaflionale oferite beneficiarilor.

Obiective de bazã ale programului au fost: completarea fondurilor, informatizarea

bibliotecilor ºi dezvoltarea profesionalã a specialiºtilor. Domeniile prioritare de sprijin al

bibliotecilor au fost elaborate de comun acord cu specialiºtii din sfera activitãflii

biblioteconomice ºi informaflionale ºi prezintã un spectru larg de activitãfli ce au drept scop

alinierea bibliotecilor din Moldova la standardele internaflionale de funcflionare, bazate pe

tehnologiile informaflionale avansate. Ele sunt:

Achiziflia de carte ºi abonarea la edifliile periodice

Dezvoltarea profesionalã a specialiºtilor din biblioteci

Informatizarea ºi automatizarea bibliotecilor

A fost susflinutã activitatea Fundafliei Cãrflii, organizaflie neguvernamentalã fondatã pentru

difuzarea cãrflilor editate în cadrul programelor Fundafliei Soros ºi altor donaflii colectate de

la diverse edituri.

Abonãri la presa periodicã ºi achiziflii de carte

Programul are 3 aspecte principale care asiguræ accesul utilizatorilor bibliotecilor la
informaflia de ultimæ oræ în diverse domenii:

Abonarea bibliotecilor centrale ºi universitare la reviste ºtiinflifice în
domeniul ºtiinflelor exacte, socio-umaniste ºi presa periodicã strãinã

Reviste ªtiinflifice Americane (SJDP) - Biblioteca AªM, Biblioteca Naflionalã, Biblioteca

ªtiinflificã de Medicinã au fost abonate la 63 titluri de reviste ºtiinflifice americane în domeniul

ºtiinflelor exacte. Proiectul a fost realizat ºi finanflat în cooperare cu OSI New York în proporflie

de 50/50.

Reviste în domeniul socio-umanist în limba englezã în cadrul proiectului “Donaflia de reviste

pentru flãrile Europei Centrale si de Est” (JDP)- bibliotecile centrale, ºtiinflifice ºi universitare

au fost abonate la 93 titluri de reviste. Proiectul se realizeazã cu participarea New School

for Social Research (manager Dna Claudia Bedrick) care administreazã proiectul începînd

cu anul 1994. Proiectul este finanflat în cooperare cu Refleaua programelor de Bibliotecã a

OSI Budapesta, care suportã cheltuielile de administrare a proiectului. Costul

abonamentelor a fost acoperit de cãtre Fundaflia Soros Moldova.

Biblioteci abonate:

Biblioteca Naflionalã – 9 titluri

Biblioteca AªM – 4 titluri

Biblioteca ªtiinflificã Republicanã de Medicinã – 8 titluri

Biblioteca ASEM – 8 titluri

Biblioteca USM – 25 titluri

Biblioteca USB – 13 titluri

Biblioteca ULIM – 14 titluri

Biblioteca USMF – 12 titluri

Presa periodicã strãinã pentru biblioteci centrale ºi universitare - Au fost abonate 67 titluri

de ziare ºi reviste periodice strãine pentru 11 biblioteci :

Biblioteca Naflionalã – 9 titluri



66 Biblioteca Naflionalã pentru Copii – 12 titluri

Biblioteca Republicanã de Informaflie Tehnico-ªtiinflificã – 9 titluri

Biblioteca Republicanã de Medicinã – 1 titlu

Biblioteca UAM – 11 titluri

Biblioteca AAPM – 5 titluri

Biblioteca UPS – 5 titluri

Biblioteca UTM – 5 titluri

Biblioteca ULIM – 3 titluri

Biblioteca ASEM – 3 titluri

Biblioteca USB – 4 titluri

Proiecte de dezvoltare a colecfliilor specializate
“Completarea ºi dezvoltarea colecfliei de psihopedagogie”

Biblioteca UPS

Completarea ºi dezvoltarea colecfliei de literaturã în limba germanã”

Biblioteca USB

“Colecflia de literaturã biomedicalã; diverse suporturi de informaflie”

Biblioteca Republicanã de Medicinã

Proiectul a fost co-finanflat de Refleaua Programelor de bibliotecã a OSI Budapesta (50/

50).

Abonarea bibliotecilor centrale ºi publice la revistele de culturã ºi artã “Sud-Est”, “Basarabia”

ºi “Contrafort”

Bibliotecilor centrale, universitare ºi publice municipale din teritoriu le-au fost oferite cîte

385 abonamente la fiecare revistã.

În cadrul programului a fost acceptatã participarea la proiectul Asociafliei Freedom House

din România “Abonarea Bibliotecilor publice ºi universitare la presa periodicã din România”

care prevede abonarea a 20 de biblioteci din Moldova la 10 titluri de ziare româneºti.

Fundaflia Soros a acordat Fundafliei Cãrflii un grant pentru administrarea acestui proiect.

Dezvoltare profesionalã

Programul a cuprins trei aspecte majore:
participarea bibliotecarilor la acfliuni internaflionale de anvergurã în domeniul activitãflii

bibliotecare, organizarea cursurilor de instruire ºi încurajarea inifliativelor privind organizarea

reuniunilor profesionale sau participarea la activitãflile de reciclare, mediatizarea informafliei

privind activitatea biblioteconomicã profesionalã din flarã ºi peste hotare.

Participarea la conferinflele profesionale internaflionale de interes major:
IFLA, ALA, Crimea
(cofinanflare Refleaua programelor de Biblioteci a OSI Budapesta)

Selecflia participanflilor s-a efectuat pe bazã de concurs.

Conferinfla anualã a Federafliei Internaflionale a Bibliotecarilor (IFLA) , Amsterdam, 14-24

august 1998

Tatiana COSTIUC, secretar responsabil, Asociaflia bibliotecarilor din Moldova

Lidia SITARI, director, Biblioteca Publicã Orãºeneascã Orhei

Conferinfla Anualã a Asociafliei Bibliotecarilor din America, Washington, 25 iunie – 1 iulie

1998

Lidia KULIKOVSCHI, raport ”Serviciile bibliotecare pentru minoritãflile naflionale din Chiºinãu”

Ludmila COSTIN, raport “Serviciile informaflionale acordate fermierilor în condifliile de

tranzifliie la economia de piaflã”

A V-a ediflie a Conferinflei Internaflionale “ Bibliotecile ºi Asociafliile în perioada de tranziflie:

Tehnologii noi ºi forme noi de cooperare “, Sudac, 5 -14 iunie 1998



67Iulia TÃTÃRESCU, director adjunct, Biblioteca Republicanã de Informaflie Tehnico-ªtiinflificã

Larisa PETCU, director al Bibliotecii Publice din Ialoveni

Grigore GUDÎMA, inginer, Secflia Automatizare a Bibliotecii ASEM

Seminar Internaflional “Conversia retrospectivã”, Praga

Ludmila PÎNZARI, manager, Centrul de Informare ºi Documentare “Chiºinãu” al Bibliotecii

Municipale “B.-P. Haºdeu”

Manifestãri organizate cu sprijinul Editurii Springer Verlag ºi Institutul German de

Biblioteconomie

Tîrgul de Carte de la Leipzig

Rodica AVASILOAIE, director-adjunct, Biblioteca Naflionalã a Moldovei

Rodica COSTAª, bibliotecar principal, Secflia Achiziflie, Biblioteca Centralã ªtiinflificã a AªM

Tîrgul de Carte de la Frankfurt

Claudia BALABAN, director, Biblioteca Naflionalã pentru Copii “Ion Creangã”, Preºedinte

al Fundafliei Cãrflii

Maria CIOBANU, director, Biblioteca UTM

Ala SUSARENCO, sef Secflie Achiziflii ºi Completare, Biblioteca ASEM

Conferinfla “Asigurarea informaflionalã: politicã ºi strategie”, Wurzburg, 28 iunie - 11 iulie

1998 ºi  vizitã de documentare în 5 biblioteci din Germania

Valentina TOPALO, bibliotecar-metodist, Biblioteca USB

Stagiu de 2 luni la Biblioteca Institutului de Drept Comparat din Lozanne (Elveflia)

Zinaida SOCHIRCÃ, directorul Bibliotecii ULIM

Seminare, training-uri

În anul 1998 o atenflie deosebitã a fost acordatã seminarelor ce flin de pregãtirea corpului

didactic naflional pentru învãflãmîntul bibliologic, creînd un cadru favorabil pentru constituirea

ºi activitatea în continuare a infrastructurii de instruire profesionalã continuã a bibliotecarilor

din Moldova.

Ciclu de 3 seminare “Formarea formatorilor”, mai-iunie 1998
(cu sprijinul Reflelei programului de Biblioteci a OSI Budapesta)

expert - Lyndon PUGH (Marea Britanie), specialist cu o experienflã notorie în domeniul

activitãflii bilioteconomice ºi în special a instruirii continue a bibliotecarilor.

Selecflia participanflilor a fost efectuatã în bazã de concurs. Auditoriul (20 persoane -

bibliotecari cu experienflã de organizare a activitãflilor de instruire continuã, cadre didactice

de la facultatea de Jurnalism ºi ªtiinfle ale comunicãrii a USM) a fost familiarizat cu

metodologii avansate de instruire, planificarea ºi organizarea activitãflilor de instruire

continuã a specialiºtilor din biblioteci. La sfîrºitul cursului participanflii au trecut o examinare

care includea o prezentare scurtã oralã, o probã scrisã ºi o evaluare din partea expertului.

Programul a continuat cu un concurs de granturi pentru organizarea activitãflilor de instruire

continuã a bibliotecarilor. La sfârºitul anului au fost acordate 2 granturi pentru proiectele

de organizare a seminarelor:

“Utilizarea personalului de bibliotecæ: angajare, perfecflionare, performanfle”
lector Ludmila CORGHENCI, director-adjunct al Bibliotecii ULIM

Cursuri de inifliere “Internetul în bibliotecæ”
lector Eugenia BEJAN

Pentru a susfline inifliativele participanflilor la seminarele “Formarea formatorilor” de a-ºi

perfecfliona cunoºtinflele, în cooperare cu Refleaua Programelor de Biblioteci a OSI

Budapesta au fost acordate 2 granturi pentru studii postuniversitare de 1 an la Centrul

Internaflional de Management Informaflional de pe lîngã Universitatea din Torun (Polonia):



68 Eugenia BEJAN, director–adjunct al Bibliotecii Naflionale pentru copii “Ion Creangã”

Iraida DIGODI , secretar al Consiliului Biblioteconomic Naflional

Seminar “informatizarea proceselor tehnologice în bibliotecii”, 26-29 mai 1998,
Chiºinæu
moderator - Dan MARINESCU, specialist cu o experienflã bogatã în informatizarea

bibliotecilor.

A fost adresat cu predilecflie managerilor din bibliotecile publice din teritoriu. În ultima zi

participanflii au vizitat Centrul de Informaflii Comunitare “Chiºinãu” al Bibliotecii Publice

Municipale “B.P.Haºdeu”. Participanfli: 25 persoane - directori ai bibliotecilor publice

raionale.

Cursuri de limbæ englezæ pentru bibliotecari, ianuarie 1998 - decembrie 1999
(finanflat integral de Refleaua Programelor de Biblioteci a OSI Budapesta)

Studiul limbii engleze face posibilã pentru bibliotecari susflinerea probelor de testare pentru

stagii în cele mai importante centre bibliotecare din strãinãtate. Proiectul oferã cursuri de 2

ani de limbã englezã generalã ºi pregãtire pentru susflinerea examenului TOEFL, inclusiv

un curs special de terminologie de bibliotecã. Instruirea a fost asiguratã de ªcoala de

limbã englezã a Casei Lumea Deschisã ºi preluatã apoi de ªcoala de limbi moderne a

Centrul Educaflional Pro-didactica.

Beneficiarii au fost selectafli pe bazã de concurs. Iniflial au fost selectate 18 persoane (9

persoane - grupul de începãtori, ceilalfli au fost repartizafli în grupuri la diferite nivele de

cunoaºtere a limbii). Dupã fiecare semestru grupele sunt completate cu participanfli noi.

Tofli beneficiarii introduc o taxã obligatorie de ºcolarizare de 350 lei, care este rambursatã

numai în cazul dacã studentul a urmat cursul integral ºi a trecut cu succes testãrile de

promovare.

“Gazeta Bibliotecarului”, revista de specialitate a Asociafliei Bibliotecarilor din Moldova.
 Asociaflia a primit un grant pentru procurarea hîrtiei ºi echipamentului de imprimare pentru

editarea în continuare a “Gazetei bibliotecarului”- unica revistã de specialitate în domeniul

biblioteconomiei ºi a vieflii bibliotecare.

Editarea unei lucræri bibliografice de valoare consacratæ scriitorului Ion Druflæ
Biblioteca publicã raionalã din Donduºeni

Este prima datã când o bibliotecã din provincie elaboreazã o bibliografie fundamentalã

consacratã unei personalitãfli remarcabile.

Automatizarea bibliotecilor

Programul susfline proiectele de implementare a tehnologiilor informaflionale moderne în

activitatea de bibliotecã, bazate pe standardele internaflionale de prelucrare ºi schimb de

informaflie, orientate spre modernizarea ºi diversificarea serviciilor oferite utilizatorilor

bibliotecilor.

Granturile pentru informatizarea bibliotecilor s-au oferit în bazã de concurs. Proiectele de

informatizare au fost examinate de un consiliu de experfli autohtoni, care a selectat 3 proiecte

ºi le-a recomandat spre examinare Reflelei Programului de biblioteci a OSI Budapesta

pentru cofinanflare (50/50). În urma unui concurs foarte riguros au fost acceptate pentru

finanflare proiectele Bibliotecii Municipale B. P. Haºdeu, al Bibliotecii UAM øi al Bibliotecii

ULIM.

În anul 1998 au fost finanflate proiectele de informatizare aprobate în anul 1997.

Fundaflia Cãrflii

În anul 1998 organizaflia neguvernamentalã Fundaflia Cãrflii a continuat activitatea de difuzare

a cãrflilor editate cu sprijinul Fundafliei Soros, a donafliilor de carte cu profil didactic ºi de

referinflã. Pe parcursul anului Fundaflia Cãrflii a primit pentru difuzare 77 titluri de carte (35

728 ex), inclusiv 12 titluri (9260 ex.) de la Fundaflia Soros. Cãrflile au fost distribuite în 3060

biblioteci (centrale, universitare, publice municipale ºi ºcolare). Fundaflia Soros Moldova a

oferit un grant pentru acoperirea cheltuielilor legate de difuzarea publicafliilor editate în
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Activitatea de distribuire a fost completatã cu comercializarea cãrflilor, ceea ce a permis

Fundafliei Cærflii sã-ºi acoperire din veniturile proprii o parte din cheltuielile de administrare

ºi sã ofere publicului interesat o posibilitate unicã de a procura cãrfli valoroase la un prefl

redus pînã la 50%. Au fost puse în vînzare 46 titluri de carte care s-au vîndut în 809 ex. în

sumã totalã de 10788 lei.

Fundaflia Cãrflii a desfãºurat o activitate intensã de informare a bibliotecilor ºi persoanelor

interesate despre noile apariflii editoriale din Moldova, editînd un buletin informativ peri-

odic ºi organizînd expoziflii de carte a editurilor din Moldova ºi România.

Fundaflia Cãrflii se aflã în cãutarea unor parteneri noi de colaborare. Au fost stabilite relaflii

cu cîteva edituri mari din România in vederea achiziflionãrii cãrflilor de cãtre Fundaflia Cãrflii

cu un rabat comercial important, ce i-ar permite Fundafliei stabilirea unor prefluri de vînzare

comparabile cu cele româneºti.

Prezervarea ºi restaurarea cãrflii

Obiectivul de bazã al programului este prezervarea, conservarea ºi asigurarea accesului

beneficiarilor la colecfliile valoroase ºi unicale.

În cadrul programului a fost sprijinit proiectul de organizare ºi desfãºurare a conferinflei

internaflionale “Conservarea ºi protejarea colecfliilor”, care va fi organizatã la începutul

anului 1999. La conferinflã urmeazã a fi invitafli specialiºti cu o experienflã notorie în domeniu

din Bulgaria, autori ai programului naflional de protejare a patrimoniului de carte, directorul

Centrului Regional IFLA pentru problemele de prezervare ºi restaurare a colecfliilor de

bibliotecã. Experflii invitafli vor studia situaflia localã ºi vor oferi consultaflii autorilor proiectului

în curs de elaborare de protejare ºi restaurare a patrimoniului naflional de carte.
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Proiectul “Internet pentru Moldova” a demarat la începutul anului 1995 ºi a venit ca rãspuns

la infrastructura telecomunicaflionalã slab dezvoltatã ºi proiectele prezentate Fundafliei din

partea universitãflilor pentru conectare la Internet. La începutul anului 1996 a devenit

operaflionalã refleaua academica MoldNet, rezultatul etapei inifliale a proiectului “Internet

pentru Moldova”. Folosind conexiuni permanente prin intermediul modemelor radio la viteze

înalte (128kbps), au fost interconectate 4 instituflii. Refleaua academicã folosea un canal

extern VSAT 64kbps la Internet, capacitatea cãruia a fost mãritã la 18 noiembrie 1997 pînã

la 256 kbps. În noiembrie 1998 a fost semnat un contract cu GN Comtext (Norvegia), care

prevede dublarea capacitãflii canalului satelit extern în anul 1999, astfel ajungînd la 512

kbps.

Pentru dezvoltarea proiectului ºi a reflelei academice, Fundaflia Soros Moldova a fondat o

instituflie obºteascã - Asociaflia DNT, înregistratã la Ministerul Justifliei la data de 20 mai

1998.

Scopurile statutare ale Asociafliei sînt:
· facilitarea dezvoltãrii învãflãmîntului ºi societãflii civile în Republica Moldova prin crearea

unei infrastructuri informaflionale neguvernamentale, indispensabile pentru dezvoltarea unei

societãfli democratice.

· facilitarea stabilirii contactelor dintre organizafliile academice ºi de învãflãmînt mediu ºi

superior, organizafliile obºteºti ºi publice din Republica Moldova ºi structurile internaflionale

statale ºi neguvernamentale.

Crearea Asociafliei a facilitat administrarea ºi dezvoltarea reflelei, obflinerea altor surse pentru

finanflarea reflelei ºi a licenflei pentru servicii transport date pe teritoriul republicii. In baza

grantului obflinut de la Fundaflia Soros în anul 1998 Asociaflia DNT a oferit acces gratuit la

Internet pentru:

33 ONG-uri din capitalã ºi regiune

27 ºcoli medii ºi licee din toatã Republica

11 universitãfli

11 organizaflii mass media

Ministerul Educafliei ºi ªtiinflei

Centrul Noilor Tehnologii Informaflionale

Comisia Superioaræ de Atestare

Organizafliile obºteºti ºi ºcolile beneficiazã de asemenea de gãzduire gratuitã a paginilor

Web în Internet pe serverele Asociafliei DNT, obflinînd urmãtoarele adrese:

organizatia.ngo.moldnet.md pentru ONG-uri ºi www.moldnet.md/schools/ºcoala – pentru

ºcoli. Utilizînd conectarea la Internet ºi plasarea paginilor Web, aceste instituflii îºi vor putea

promova proiectele, accesa informaflia necesarã din domeniile interesate ºi dezvolta relafliile

de parteneriat ºi colaborare cu organizaflii similare autohtone ºi de peste hotare. Asociaflia

DNT continuã promovarea tehnologiilor noi de comunicare în societate ºi pe viitor va

contribui la oferirea accesului Internet pentru tipurile de organizaflii sus numite în condiflii

favorabile.

Pe parcursul celor sase luni de activitate independentã în anul 1998, Asociaflia DNT a

obflinut granturi de la Fundaflia Soros Moldova ºi a realizat urmãtoarele proiecte în Internet:

OurNET
În rezultatul realizãrii acestui proiect au fost create urmãtoarele componente ale serverului

WWW OurNET:

- Moldova Internet Resources (MIR) – un directoriu al Internet-ului moldovenesc de tip

Yahoo. Utilizatorul poate naviga prin categorii (computere, invãflãmînt, artæ, etc) pentru a

gãsi paginile corespunzãtoare. Alternativ, utilizatorul introduce cuvintul-cheie în sistemul

de cãutare, care îi întoarce lista site-urilor relevante.

- Moldova Wide Web Survey (MWW Survey) are drept scop promovarea Internetului

moldovenesc prin: publicarea recenziilor la paginele Web moldoveneºti; analize com-
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- OurNet Free Web hosting (http://www.ournet.md/hosting/) - oferã gãzduire gratuitæ pentru

paginile Web personale. Oricine are posibilitatea sa devinã membru al OurNet-ului, creînd

o pagina. Scopul acestei componente este de a oferi posibilitatea fiecãruia din Moldova

de a se prezenta in Internet. In afarã de aceasta prin competiflii se promoveazã calitatea

conflinutului ºi design-ului Internet-ului moldovenesc.

- Web Design School (http://www.ournet.md/school/). Paralel cu aprecierea paginilor

existente OurNet-ul oferã cursuri virtuale de design web, bazate pe experienfla de predare

a acestui subiect în cadrul ºcolii de vara la informaticã. WDS confline: sfaturi privind HTML

(limbajul in care sunt scrise paginile), grafica pentru Web, convenfliile primite în WWW.

Crearea serverului de poºtã electronicã gratuitã (www.mail.md)
Serviciile similare se bucurã de o mare popularitate în întreaga lume ºi în Moldova în par-

ticular. Acest server faciliteazã accesul la poºtã electronicã pentru studenfli, elevi ºi alte

persoane, care nu pot sa-si permitã calculatoare personale ºi folosesc Internetul la instituflii

de învãflãmînt, serviciu sau puncte de acces public. Apariflia serviciului dat în Moldova

contribuie la “economisirea” unei pãrfli din canalul de legãturã extern, care este partea cea

mai importantã a reflelei academice.

Dezvoltarea server-ului reflelei universitare
Are urmãtoarele scopuri:

- elevii din republicã vor putea obfline informaflie despre universitãfli, fãrã a se deplasa în

capitalã

- promovarea universitãflilor din Moldova pentru parteneriat

- informaflie pentru studenflii din alte flãri

A fost creatã structura serverului compusã din trei domenii:

- învãflãmîntul universitar - informaflie despre universitãflile din RM în stil de catalog ºi date

statistice privind abiturienfli ºi absolvenfli.

- învãflãmîntul preuniversitar - catalogul colegiilor, date statistice privind elevi ºi absolvenfli

ai liceelor, gimnaziilor ºi ºcolilor.

- olimpiadele la obiecte – informaflie despre olimpiadele de rang republican ºi internaflional

la toate obiectele.

La 28 mai 1998 în colaborare cu Centrului Noilor Tehnologii Informaflionale a fost deschisã

Clasa de acces public gratuit la Internet. Pînã la sfîrºitul anului 1998 aceastã clasã a avut

peste 3 mii de utilizatori permanenfli.

Proiecte aprobate în domeniul Internet ºi Comsoros

Finanflarea activitæflii Centrului Noilor Tehnologii Informaflionale
Proiectul îºi propune sã realizeze un ºir de activitãfli concrete, menite sã complementeze ºi

sã accelereze informatizarea ºi computerizarea sistemului de învãflãmînt din Moldova:

- pregãtirea profesorilor de informaticã pentru instruirea elevilor la nivel înalt, folosind

cunoºtinfle despre echiparea unui calculator modern cu sisteme hardware ºi software de

ultimã orã

- instruirea specialiºtilor din ºcoalã, profesorilor altor obiecte în utilizarea eficientã a tehnicii

de calcul, programelor soft cu care este echipat calculatorul

- elaborarea programelor, materialelor, care ar facilita lucrul profesorilor de informaticã la

predarea obiectului respectiv

- procurarea literaturii ºi abonarea la periodica de specialitate în scopul utilizãrii tehnologiilor

moderne

- echiparea ºi executarea lucrãrilor de profilacticã a tehnicii de calcul. Procurarea în acest

scop a hardware ºi software necesar

- perfecflionarea specialiºtilor de la CNTI pe baza schimbului de experienflã cu specialiºti

de la instituflii de învãflãmînt din România

- activitãfli de interesare a copii pentru studierea disciplinei “Bazele informaticii ºi tehnicii

de calcul”

Obiectivele propuse s-au materializat prin urmãtoarele activitãfli:
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Cursuri pentru profesori

Organizarea ºcolii tînãrului programator

Nodul Internet - E-mail din Bælfli
USB

Crearea acestui server la USB în Bãlfli va permite accesul “local” la postæ electronicæ

utilizatorilor din incinta Universitãflii, cît si ºcolilor din municipiu. Utilizatorii din Bãlfli vor

avea posibilitatea sa citeascã poºtã electronicã utilizînd telefonia localæ.

Proiect de conectare la Internet
ªcoala nr. 56, director Ambroci V.

Conectarea ºcolii la Internet prin linie telefonicæ dedicatæ are scopul de a familiariza elevii

cu refleaua Internet, a stabili ºi menfline relaflii de colaborare cu alte instituflii de învãflãmînt

din flaræ ºi de peste hotare, a implementa noi tehnologii în procesul educaflional. A fost

acordat acces la Internet ºi 2 modeme pentru linie dedicatã.

Privatisation Link
John C. Harper, Business Internaflional and Technical Consulting, Inc. Bancæ Mondialæ ºi

Departamentul Privatizãrii ºi Administrãrii Proprietãflii de Stat

A fost restructurat ºi dezvoltat serverul WWW al Ministerului Privatizãrii. Serverul are o

structurã bine definitã ºi confline informaflie (în limba englezã) despre întreprinderile din

Moldova supuse privatizãrii. Pagina de prezentare în Internet a Departamentului Privatizãrii

ºi Administrãrii Proprietãflii de Stat are adresa www.privatization.md.

OurNet Moldova News
Asociaflia DNT ºi Centrul Independent de Jurnalism

Cele mai interesante ºi mai importante ºtiri din Moldova ºi despre Moldova sînt selectate

ºi plasate pe pagina OurNet - http://news.ournet.md/. ªtirile sînt selectate de Centrul In-

dependent de Jurnalism din fluxurile informaflionale: BasaPres, Flux, Infotag.

Informatizarea Centrului Informaflional - Analitic al Parlamentului
Centrul Informaflional – Analitic al Parlamentului ºi Asociaflia DNT

Scopul proiectului:

- asigurarea informaflionalã a activitãflii legislative a Parlamentului

- crearea în perspectivã a unei reflele informaflionale (parlamentare) unice

- crearea ºi actualizarea regulatã a paginii Internet a Parlamentului Republicii Moldova

- conectarea Bibliotecii ºi arhivei Parlamentului la bazele de date disponibile în refleaua

Internet

A fost realizatã prima etapã a proiectului – procurarea ºi montarea echipamentului.

Internet Pro Education
Centrul Educaflional Pro Didactica

Obiectivele pentru anul 1999:

- Proiectarea øi crearea software necesar pentru funcflionarea serverului interactiv

  www.pro-education.md

- Elaborarea materialelor didactice pentru implementarea noului curriculum liceal,

  pregætirea variantei electronice, plasarea pe server

- Instruirea cadrelor didactice pentru folosirea Internetului

- Instruirea cadrelor didactice, inclusiv øi prin intermediul Internetului, pentru a putea

  implementa noile programe.

Teatre + WWW
Asociaflia DNT

În 1999 va fi creat un WWW site ce va confline:

- pagini WWW pentru fiecare teatru din Moldova, cu prezentarea teatrului, repertoriului,

planurile turneelor,...

- o bazæ de date Who is Who, cu actori, regizori, scenariøti.
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Programul naflional

La cele 2 runde ale programului naflional de editare de carte din 1998 au participat 13

edituri cu 94 de titluri. Dupã un concurs desfãºurat în 2 etape s-a decis sprijinirea editãrii

(cu 50% din devizul de cheltuieli) a 9 titluri, 4 dintre care au ºi apãrut:

Nicolae COSTENCO, Povestea vulturului (Arc)

Emilian GALAICU-PÆUN, Poezie dupã poezie (Cartier)

Marcu GABINSCHI, Dicflionar de dublete etimologice (Litera)

Iurie COLESNIC, Sfatul flãrii (Museum)

În curs de apariflie:
Andrei CRIJANOVSCHI, Dicflionarul dificultãflilor de limbã (coeditare Arc, Museum)

Ion USTIAN, Laureaflii Premiului Nobel în economie (EUS)

Luminifla ILVIfiCHI, Mãnãstirile Moldovei (Museum)

Ion CHITOROAGÆ. Istoria Bugeacului (Museum)

Colectiv de autori, sub egida Muzeului Naflional de Istorie. Cartea memoriei (ªtiinfla)

În 1998 în cadrul acestui program au væzut lumina tiparului 6 cærfli finanflate în 1997:
Dorin TUDORAN, Kakistocraflia (Arc)

Bogdan Petriceicu HAªDEU, Publicisticã (Arc)

Dinu POªTARENCU, O istorie a Basarabiei în date ºi documente (Cartier)

Andrei EªANU, Chiºinãu, file de istorie (Museum)

Silviu ANDRIEª-TABAC, Heraldica Basarabiei ºi Transnistriei. (Museum)

Constantin GAINDRIC, Luarea deciziilor (ªtiinfla)

Program regional de traducere ºi editare de carte
(în colaborare cu Universitatea Central Europeanã ºi Centrul de dezvoltare a activitãflii

editoriale de la Budapesta)

Din momentul lansãrii programului (1996) la editurile din Moldova au apãrut 8 titluri de

carte clasicã de autori de prestigiu în domeniul ºtiinflelor sociale ºi umaniste, 6 din care au

vãzut lumina tiparului în 1998:

Eric WOLF, fiãranii (Tehnica)

Hedley BULL, Societatea anarhicã (ªtiinfla)

F. H. HINSLEY, Suveranitate (ªtiinfla)

R. DORE, Întreprinderea britanicã – Întreprinderea japonezã (Tehnica)

Martin WIGHT, Politica de putere (Arc)

R. DWORKIN, Drepturile la modul serios (Arc)

Faza din 1998 a concursului deschis pentru desfãºurarea în continuare a activitãflilor de

traducere ºi editare în cadrul Programului Regional a fost cîºtigatã de:

Editura Arc
I. FINLEY, The use and the abuse of history

Eric R. WOLF, Europe and the people without history

Loukas TSOUCALIS, The new european economy

Editura Cartier
Michel WINOCK. Le siecle des intellectuels

Barry BUZAN. People, States & War

Editura Museum
A. BOUREAU, Les usages de l’imprime

Jacques le GOFF, La civilisation de l’occident medieval
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Michael WALZER, Spheres of justice

Editura Tehnica
Pierre HASSNER, Violence and peace

Herbert GIERSCH, The fading miracle

Programul de dezvoltare profesionalæ în domeniul activitæflii
editoriale

A sprijinit participarea editurilor din Moldova cu standuri comune la Salonul Internaflional

de Carte (Paris, 20- 27 martie 1998) ºi la Tîrgul Internaflional de Carte (Frankfurt, 6-13

octombrie 1998). La aceste evenimente de prim rang au participat 7 edituri.

Pentru aducerea activitãflilor editoriale din flara noastrã la standardele lumii moderne, în

colaborare cu Centrul de Dezvoltare a activitãflii editoriale de la OSI Budapesta a fost

pregãtit un seminar în problemele dreptului de autor condus de Lynette OWEN, Director al

Departamentului Drepturi ºi Contracte la Compania “Longman” (Marea Britanie). Special

pentru aceastã manifestare animatoarea seminarului a scris cartea “Achiziflia ºi vînzarea

drepturilor de autor: Ghid practic pentru editorii din Moldova”, care tradusã ºi editatã.
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Informatizare ºi educaflie

Centrul Virtual de Informaflie Medicalã
(în colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã, New York)

Urmãrind scopul general al programului de a crea o infrastructurã informaflionalã medicalã

în Republica Moldova, au fost acordate granturi pentru conectarea la Internet a institufliilor

medicale:

- Spitalul Clinic Republican

- Centrul Neurologie ºi Neurochirurgie

- Institutul Cardiologic al RM

- Dispensarul Ftiziopneumologic

- Facultatea de perfecflionare a medicilor ORL, USMF

- Catedra Traumatologie ºi Ortopedie, USMF

- Catedra Morfopatologie, USMF

- Catedra Fiziologie Normalã, USMF

- Clinica ORL Pediatricã, USMF

- Asociaflia Bolnavilor de Miopatie

- Centrul ºtiinflifico-practic pentru Sãnãtate Publicã ºi Management Sanitar al MOS al RM

- Centrul Republican de Diagnostic Medical

- USMF, Facultatea de Farmacie

- Spitalul Clinic Republican, Clinicile chirurgie

- USMF, Catedra Organizare ºi Economie Farmaceuticã

- Centrul Republican de Reabilitare medico-socialã

- USMF, Catedra de Pneumoftiziologie

- USMF, Catedra de Farmacologie ºi Farmacologie Clinicã

- Centrul Educaflional Alcoolismul ºi Narcomania

- USMF, blocul central administrativ

- Clinica Cardiologie a Institutului de Cardiologie

- Institutul Naflional de Farmacie

- Institutul de Ftiziopneumologie

- Spitalul Clinic de Traumatologie ºi Ortopedie

- Spitalul Clinic de Psihiatrie

- Spitalul OSC al Penitenciarilor

Din septembrie 1998 sala electronicã de lecturã a Centrului Virtual de Informaflie Medicalã

a fost vizitatã de 2500 medici, rezidenfli, doctoranzi ºi studenfli. Pe parcursul anului au fost

efectuate 8 training-uri “Refleaua computerizatã. Infrastructura informaflionalã medicalã” la

care au participat 80 medici, doctoranzi ºi rezidenfli.

Granturi pentru studii profesionale

Seminar practic “Terapia Familialã”, Moscova, Rusia, 19-27 februarie 1998

Lucia MIRON

Galina LEªCO

Stagiu în domeniul planificãrii familiei, clinica Bicetre, Paris, Franfla, 1 iulie - 31 iulie 1998

Angela CRACAN

Curs practic “Tratament, chirurgie ºi reabilitare prin terapie manualã”, Savon, Italia, 7-13

iunie 1998

Lucia SEVERIN

Stagiu în domeniul nefrologiei, proceselor imunologice în cazul transplantului renal, Cen-

tre Hospitalier Universitaire d’Amiens, Amiens, Franfla, 1 iunie – 1 noiembrie 1998

Svetlana GHIfiU
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tractului gastrointestinal, Clinica Clermont Ferrand, Paris, Franfla, 1 iulie – 30 august 1998

Rodica GINCUL

Congresul 13 al Asociafliei Europene a ginecologilor ºi obstetricienilor, Ierusalim, Izrael,

10-14 mai 1998

Veaceslav MOªIN

Stagiu în domeniul chirurgiei pediatrice, Clinica Necker Enfants Malades, Paris, Franfla, 1

octombrie – 31 decembrie 1998

Dumitru MOTELICA

Stagiu în domeniul maladiilor infecflioase, Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens, Ami-

ens, Franfla, 1 mai – 1 noiembrie 1998

Alexandru ANDRIUfiA

Stagiu în domeniul metodelor endoscopice moderne de intervenflii chirirgicale în

traumatologie ºi ortopedie, The Institute A Division of Midas Rex, P.P., New York, SUA, 7

aprilie – 7 mai 1998

Victor ZAPOROJAN

A 28 conferinflã anualã a EAMDA, Naantali, Finlanda, 10-13 septembrie 1998

Maria TONU, Vitalie TONU, Grigore MUNTEANU, Nicolae MUNTEANU, Angela MUNTEAN,

Eudochia JOMIR

Organizarea seminarului practic în domeniul Psihoterapiei Psihanalitice, Chiºinãu, Repub-

lica Moldova, 14-21 aprilie 1998

Societatea de Psihoterapie Psihanaliticã din Republica Moldova

A 9 ºcoalã de varã medicalã, Utrecht, Olanda, 5-23 iulie 1998

Alexandra LEONTI

Stagiu în domeniul diagnosticului ºi tratamentului paliativ al manifestãrilor neurologice a

infecfliei HIV, Service Soins Palliatifs, Hospital Cognacq-Jay, Paris, Franfla, 1-30 aprilie 1997

Lilia MARCOCI

Curs practic “Ocrotirea sãnãtãflii reproductive”, ªcoala Internaflionalã Balticã de Sãnãtate

Publicã, Karlskrona, Suedia, 20 aprilie -–10 mai 1998

Angela REVENCU

Curs practic “Metodele chirurgicale moderne de tratament a cicatricelor cheloide – sechele

a arsurilor termice”, Institutul de Chirurgie A.V. Viºnevschi, Moscova, Rusia, 6 aprilie – 5

mai 1998

Anatolie TARAN

Congres ºi curs ºtiinflifico-practic al Asociafliei Europene de Traumatologi ºi Ortopezi,

Budapesta, Ungaria, 3-6 iunie 1998

Larisa IACUNINA

Stagiu în domeniul anesteziologiei ºi terapiei intensive la Soroca Medical Center, Beer-

Sheva, Israel, 1-30 noiembrie 1998

Lidia DULGHIERU

Larisa REZNEAC

Stagiu în domeniul anesteziologiei ºi terapiei intensive la clinica Laennec, Paris, Franfla, 15

iulie 1998 – 15 ianuarie 1999

Valeriu GALANTON

Stagiu în domeniul ecografiei la clinica Laennec, Paris, Franfla, 1 septembrie–1 octombrie

1998
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Stagiu în domeniul biochimiei la Facolta di Medicina I Chirurgia, Instituto di Scienze Fisiche,

Parma, Italia, 25 august – 10 septembrie 1998

Svetlana BOBCOVA

Conferinfla studenfleascã de Eticã, Aarhus, Danemarca, 2-8 august 1998

Marcel IVANOV

Stagiu în domeniul chirurgiei hepatice, clinica Auguste-Victoria, Berlin, Germania, 15

octombrie – 15 decembrie 1998

Andrei ABABII

Stagiu în domeniul epidemiologiei, clinica Friedrichsheim, Berlin, Germania, 1 noiembrie

1998 – 1 ianuarie 1999

Constantin RÎMIª

Stagiu în domeniul coloproctologiei, clinica Friedrichsheim, Berlin, Germania, 15 octombrie

– 15 decembrie 1998

Tudor TIMIª

Stagiu în domeniul coloproctologiei, clinica Mohabit, Berlin, Germania, 15 octombrie – 15

decembrie 1998

Vasile MUSTEAfiÃ

Stagiu în domeniul obstetricã ºi ginecologie, clinica St. Joseph Krankenhaus, Berlin,

Germania, 28 septembrie – 23 noiembrie  1998

Rodica COMENDANT

Stagiu în domeniul chirurgiei, clinica St. Joseph Krankenhaus, Berlin, Germania, 12

octombrie – 8 decembrie 1998

Iurie SAMBURSCHI

Stagiu în domeniul dermatologiei, clinica Lippe Lemgo, Lemgo, Germania, 15 octombrie –

15 decembrie 1998

Mircea BEfiIU

Stagiu în domeniul coloproctologiei, clinica Elm, Hamburg, Germania, 15 octombrie – 15

decembrie 1998

Lucian PALII

Stagiu în domeniul stomatologiei, clinica Johanniter-Krankenhaus Rheinhausen, Duisburg,

Germania, 1 noiembrie 1998 – 1 ianuarie 1999

Sergiu CIOBANU

Stagiu în domeniul hematologiei, clinica Mohabit, Berlin, Germania, 1 noiembrie 1998 – 1

ianuarie 1999

Angela BALAN

Stagiu în domeniul ginecologiei, clinica Borromaus, Leer, Germania, 15 octombrie – 15

decembrie 1998

Stela POPOV

Stagiu în domeniul reumatologiei, clinica Charite, Berlin, Germania, 15 septembrie – 15

noiembrie 1998

Sergiu POPA

Stagiu în domeniul hepatologiei ºi gastroenterologiei, clinica Charite, Berlin, Germania, 15

septembrie – 15 noiembrie 1998

Angela CAPCELEA
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1998 – 1 ianuarie 1999

Elena PRUNEANU

Organizarea conferinflei AVA a  oftalmologilor din Republica Moldova

Asociaflia Oftalmologilor din Republica Moldova

Stagiu în domeniul reumatologiei, Institutul de Reumatologie al Aª din Rusia, Moscova,

Rusia, 27 septembrie – 30 octombrie 1998

Rodica PASCAL

Stagiu în domeniul psihanalizei, clinica Alfred Binet, Paris, Franfla, 11 septembrie – 23

octombrie 1998

Lunu GEORGIEª

Stagiu în domeniul reumatologiei, Centrul Cardiologic din Moscova, Moscova, Rusia, 23

septembrie 1998 – 3 noiembrie 1998

Silvia SASU

Stagiu în domeniul chirurgiei de transplantare în urologie, Alleghenz Hospital, Pitsburg,

SUA, 24 august - 22 septembrie 1998

Andrei BOTNARU

Stagiu în domeniul anesteziologiei ºi terapiei intensive la Soroca Medical Center, Beer-

Sheva, Israel, 1 - 30 noiembrie 1998

Vladimir PROHORENCO

Stagiu în domeniul acupuncturã, Colegiul Medicinã Tradiflionalã Chinezã, Tianjing, China,

2 septembrie 1998 - 31 iulie 1999

Ina LISNIC

Seminarele Salzburg pentru medici
(în colaborare cu Fundaflia Americanã – Austriacã ºi Institutul pentru o Societate Deschisã,

New York)

A. MUSTEA

“Oncologie chirurgicalã”, 13 - 20 februarie 1998

L. DANILOV

“ORL”, 13-20 februarie 1998

D. LATICHEVSCHI

“Oncologie ºi hematologie pediatrica”, 22-28 februarie 1998

L. DAVID

“Cardiologie”, 27 februarie – 7 martie 1998

T. SIRBU

“Medicina de urgenflã in pediatrie”, 14-20 martie 1998

L. IUHTIMOVSCHI

“Neurologie”, 8-14 martie 1998

R. GILCA

“Boli infecflioase ºi epidemiologie”, 24-31 iulie 1998

V. AXENTIUC

“Chirurgie pediatricã”, 22 septembrie – 9 noiembrie 1998

L. PALII

“Urologie”, 16-24 octombrie 1998

A. GAINA

“Neonatologie”, 18-24 octombrie 1998

A. NASEDCHIN

“Oncologie”, 25-31 octombrie 1998

V. MARCIUC

“Imagisticã medicalã”, 25-31 octombrie 1998

N. SAMET
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G. ROJNOVEANU

“Chirurgie toracalã”, 7-13 noiembrie 1998

Seminarele Schweitzer
(în colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã New York ºi Institutul Umanistic

Albert Schweitzer)

Conferinflã internaflionalã “Bioeticã Medicalã”, Institutul Albert Schweitzer, 14-18 iunie 1998,

Budapesta, Ungaria

V. LISNIC, A. MUSTEA, N. BOLOGAN, C. MAZUR, D. ALBU

Seminare “Geriatrie ºi Gerontologie”, 10 -13 septembrie 1998

au participat profesorii, rezidenflii, studenflii USMF, reprezentanflii organelor de stat ºi ONG

Conferinflã “Rolul mass-media în ocrotirea sãnãtãflii”, 11-16 octombrie 1998, Budapesta,

Ungaria

A. MOªNEAGA, S. ODOBESCU, O. SOLOVEI, E. ZATUªEVCHI

Susflinerea tinerilor savanfli

În bazã de concurs, au fost acordate granturi pentru cercetãri ºtiinflifice:

O. PASCAL

“Sindromul antifosfolipidic în afecfliunile cerebro-vasculare”

I. PUCALEV

“Studiul comparativ al metodelor de tratament chirurgical al necrozei aseptice a capului

femural la adulfli”

S. VIERU

“Aplicarea plasmaferezei ºi hemocarboperfuziei în tratamentul complex al formelor refractare

ale vasculitei hemoragice Shonlein-Henoh la copii”

I. BAZILIUC

“Blocajul fracflionat în tratamentul fracturilor multiple ale scheletului toracic”

I. CASIAN

“Farmacocinetica ºi bioechivalenfla unor preparate genetice, înregistrate în Moldova”

R. TIMBALA

“Erorile în diagnosticul ºi tratamentul bolnavilor cu tumori osoase ºi cãile de evitare a lor”

A. COTELEA

“Contribuflii la optimizarea supravegherii epidemiologice în  cazul bolii diareice acute

nedeterminate”

S. MARINESCU

“Elaborarea ºi cercetarea tehnologiei ºi aparatului rotator pulsativ pentru extracflia mai

intensã a substanflelor medicinale”

T. DOMBROVSCAIA, L. CIOBANU, M. TURCAN

“Abordarea evoluflionistã a dinamicii dezvoltãrii actului respirator în ontogenezã”

I. PALII

“Evoluflia, diagnosticul precoce, particularitãfli imunogenetice ºi tratamentul imunomodulator

al Artritei Reumatoide Juvenile”

E. CEBAN

“Tratamentul diferenfliat al calculilor ureterali”

S. CELAC

“Epidemiologia, clinica, diagnosticul ºi tratamentul chirurgical al melanomului malign al

pielii”

B. NEDELCIUC

“Aspecte clinico-imunologice contemporane în acne vulgaris ºi perfecflionarea metodelor

de tratament”

O. BERBECA

“Modificãrile patomorfologice ale sistemului neuro-muscular în cazul maladiilor renale la

copii”

A. FERDOHLEB

“Aspecte în tratamentul contemporan al icterului mecanic benign”
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“Particularitatea nefritei dismetabolice la copii din diferite zone ecologice ale Republicii

Moldova”

V. GLIJIN

“Tratamentul chirurgical al refluxului gastro-esofagian. Studiu comparativ între procedeele

tradiflionale ºi cele laparoscopice.”

A. OGLINDA

“Terapia limfotropã în tratarea complexã a endotoxicozei la copiii de vîrstã fragedã”

C. RIMIS

“Cercetãri epidemiologice privind hepatitele virale profesionale la personalul din spitale”

S. STRAJESCU

“Modificarea tratamentului chirurgical, prevenirea complicafliilor purulente în chirurgia

echinococozei cu examinarea monitoringului imunologic ºi imunocorecflie”

Dezvoltarea spitalelor
(în colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã New York ºi Carelift International)

În 1998 in cadrul acestui program în Republica Moldova au fost aduse 6 containere cu

echipament, consumabile, preparate medicale, care au fost transmise cu titlu de donaflie

institufliilor ocrotirii sãnãtãflii.

Susflinerea inifliativelor în domeniul ocrotirii sãnãtãflii
(în colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã New York)

Proiecte selectate în bazæ de concurs pentru a fi finanflate în 1998 – 1999:

“Îmbunãtãflirea îngrijirii medicale neonatale în Republica Moldova”

Institutul de Cercetãri ªtiinflifice în domeniul Ocrotirii Sãnãtãflii Mamei ºi Copilului

“Crearea specialitãflii noi Medicina de Familie în Republica Moldova”

USMF

“Sãnãtatea familiei în regiunile rurale”

Fondul Republican Sãnãtatea Mamei ºi Copilului

Prevenirea maltratãrii copiilor
(în colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã New York)

În cadrul programului au fost organizate:

Conferinfla Greenspan ºi stagiu SUA,  23 aprilie – 5 mai 1998, SUA

T. STEPANOV

Training regional ºi conferinflã “Dezvoltarea durabilã a ONG în Europa Centralã ºi de Est”,

7 – 10 mai 1998, Budapesta, Ungaria

D. SÂMBOTEANU, V. CHERDIVARÃ

Conferinfla regionalã “Mass-media, conºtiinfla publicã ºi politica socialã”, 15 – 17 iunie

1998, Praga, Republica Cehã

A. GOBJILA, E. STASII, D. SIMBOTEANU, V. CULESIN, B. DARIEV, T. STEPANOV, M. IVANOV,

D. SIRBU, O. GARSINSCHI

Întîlnirea Asociafliei Internaflionale a psihiatrilor pentru copii ºi adolescenfli, 1 – 6 august

1998, Stockholm, Suedia

T. STEPANOV, D. SÂMBOTEANU

Conferinfla pediatricã pentru prevenirea abuzului faflã de copii, 9 – 12 august 1998, Pxlva,

Estonia

E. STASII
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Budapesta, Ungaria

V. COCARCEA, M. IVANOV, T. STEPANOV, A. GOBJILA, V. POPESCU, D. SIMBOTEANU

Proiect “Prevenirea Abuzului faflã de copii”

Centrul Naflional pentru Prevenirea Maltratãrii Copiilor

Geriatrie ºi gerontologie
(în colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã New York)

Seminar “Home and Community-Based Care for the Elderly”,  10 – 16 mai 1998, Budapesta,

Ungaria ºi 19 – 23 mai 1998, Liubliana, Slovenia

I. BAICALOVA

Proiect “Respiraflia a doua pentru oamenii în etate”

ONG “Respiraflia a doua pentru oamenii în etate pentru nordul Moldovei”

Reducerea noxelor
(în colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã New York)

Întruniri internaflionale ale “UNAIDS Task Force” ºi ale Reflelei de reducere a noxelor
CEE/NIS”, Moscova/Rusia, 26-29 Aprilie 1998.
N. CEBOTARENCO

Proiect “Reducerea noxelor”, Soroca, Moldova
Activitãfli realizate: schimb de seringi, ajutor medical urgent persoanelor care folosesc

droguri, seminare cu abordarea problemei reducerii noxelor în aspecte medicale, sociale

ºi juridice.

Proiect “Centrul Educaflional Alcoolismul ºi Narcomania”
A fost organizat un ciclu de seminare instructive cu scopul de a sensibiliza opinia publicã

la problema adicfliei chimice patologice (alocoolismul ºi narcomania) ºi a noxelor aderente.

La seminare au participat medici, pedagogi, lucrãtori sociali, colaboratori ai organelor de

poliflie, personalul din coloniile pentru minori ºi orfelinate, familiile vulnerabile, utilizatori de

droguri.

Proiect “Implementarea programului de prevenire a infecfliei HIV/SIDA în institufliile
penitenciare din Republica Moldova”
Va fi implementat în 1999. Vor fi organizate seminare în fiecare instituflie penitenciarã cu

evaluarea cunoºtinflelor la tema maladiilor sexual transmisibile ºi infecfliei HIV/SIDA printre

deflinufli, asigurarea evidenflei epidemiologice privind prevalarea infecfliei HIV/SIDA în

institufliile penitenciare, dezvoltarea ºi implementarea programelor educaflionale în toate

institufliile penitenciare, tratamentul simptomatic al maladiilor sexual transmisibile.
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În 1998 programele de reformã în economie au fost orientate spre urmãtoarele domenii:

- microfinanflare a fermierilor ºi antreprenorilor rurali

- instruire în cadrul reformei agrare

- Instruirea economicã prin seminare ºi laboratoare studenfleºti, pentru facultãfli,

reprezentanfli ai bãncilor ºi ministerelor

Microfinanflarea:
Asistenfla tehnicã pentru Alianfla de Microfinanflare din Moldova

Obiective primare:

- Facilitarea accesului la piafla financiarã a fermierilor ºi antreprenorilor privafli

- Stabilizarea sectorului agrar privat prin promovarea activitãflilor generatoare de venit

Aceste obiective au fost atinse prin crearea asociafliilor de economii ºi împrumut la sate,

care presteazã servicii financiare durabile membrilor sãi. Pentru a dezvolta o reflea de

AEÎC, a fost creatã o organizaflie ne-guvernamentalã, Alianfla de Microfinanflare din Moldova

(AMM). Cu spijinul AMM în anul 1998 au fost create alte 60 de asociaflii. Totalul împrumutului

acordat acestor asociaflii, din partea a trei instituflii financiare, a fost de 5,000,000 lei.

ªcoala de varæ în management
ªcoala a fost lansatã în 1995 pentru studenfli ºi tineri profesori. Anul acesta a fost oferit un

curs de instruire de douã sãptãmîni în domeniul Antreprenoriatului ºi Managementului

calitãflii. Cursurile au fost flinute de Hermann KOPP (ªcoala de Management din Norvegia)

ºi Nicolae DRAGULANESCU (Universitatea Politehnicã din Bucureºti). Douãzeci de studenfli

de la cinci universitãfli au participat la lucrãrile ºcolii.

Stagiul fermierilor moldoveni în Elveflia
Programul a fost implementat în colaborare cu filiala fundafliei PROFORDAR din Elveflia.

Fermierii moldoveni au lucrat la fermele din Elveflia, ºi-au împãrtãºit ideile ºi experienfla ºi

au urmat cursuri de educaflie profesionalã la Institutul de Agriculturã din Jura. Vizita diferitor

ferme i-a ajutat sã înfleleagã mai bine structura ºi modul de funcflionare a agriculturii elvefliene.

ªaptesprezece fermieri au participat la acest program de patru luni.

Dezvoltarea activitæflii antreprenoriale a meºteºugarilor din Moldova
Scopul proiectului prezentat de Uniunea Meºterilor Populari din Moldova este stimularea

ºi susflinerea activitãflii antreprenoriale a meºteºugarilor. Activitãfli preconizate: crearea unor

baze computerizate de date, a bibliotecii cu materiale metodico-didactice ºi instructive

din domeniul antreprenorial, difuzarea informafliei, acordarea asistenflei consultative în

vederea elaborãrii business - planurilor.

Instruire managerialæ
În 60 de sate, pentru membrii AEÎC, ONG AGREX a organizat seminare de o zi cu tema

“Planificarea activitãflilor ºi calcularea investifliilor de scurtã duratã în gospodãriile flãrãneºti”.

A 120-a Întrunire anualã a Asociafliei internaflionale a Mãrcilor Înregistrate, 9-13 mai, 1998,

Boston, Massachusetts, SUA

Emil MINDICANU

Dezvoltarea sistemului de finanflare ruralã, 1-30 aprilie 1998, Montpelier, Franfla

Liliana COZMIC

Centrul Internaflional de Comerfl, 15 mai – 15 iunie 1998, Geneva, Elveflia

Elena GIDILICA

Publicarea cãrflii “Strategia ecologicã în protecflia integralã a plantelor”, autor – Oleg

STOICEV



83Culturã ºi artã

Deschiderea cãtre lume ºi promovarea valorilor societãflii deschise determinã impactul

programelor de culturã ºi artã ºi constituie criteriul principal de luare a deciziilor privind

susflinerea proiectelor.

În situaflia în care structurile artistice ºi culturale sunt finanflate exclusiv din buget (ceea ce

nu acoperã nici pe departe necesitãflile reale), iar în societate nu s-a constituit o infrastructurã

managerialã ºi de impresariat eficientã, care ar corespunde noilor condiflii de funcflionare

a domeniului, Fundaflia Soros Moldova ºi-a orientat activitatea pe cîteva fãgaºe esenfliale:

promovarea valorilor culturale, susflinerea performanflelor artistice, încorporarea formafliunilor

artistice din Moldova în circuitul valoric internaflional, stimularea spiritului de creaflie ºi de

inifliativã managerialã.

Instruirea ºi dezvoltarea profesionalã în domeniul artelor
interpretative

Este cel mai amplu program de artã, parte componentã a Performing Arts Network Pro-

gram, desfãºurat sub egida OSI Budapesta. Scopul sãu este susflinerea ºi stimularea artei

interpretative novatoare prin familiarizarea artiºtilor cu valorile artistice moderne ºi criteriile

de apreciere ale acestora. Personalitãfli marcante de peste hotare – artiºti, profesori ºi

experfli – sunt invitate în Moldova pentru desfãºurarea unor ateliere de artã; concomitent

tinerii artiºti din Moldova participã la ateliere ºi seminare artistice din alte flãri.

În 1998 a fost sprijinit procesul de instruire în domeniul artelor interpretative, difuzarea

informafliei, examinarea chestiunilor ce flin de inovaflii estetice în artã, stimularea colaborãrii

în domeniul cultural ºi artistic între flãrile Europei Centrale ºi de Est.

În cadrul acestui program la Chiºinãu s-au desfãºurat 4 ateliere în domeniul dansului ºi

coregrafiei moderne animate de:

Milan KOZANEK, Bratislava, Slovacia (15-27 februarie)

Natalia IPATOVA, Luxemburg ºi Volia VAHA, Moscova (10-21 aprilie)

Zuzana BACOVA ºi Milan KOZANEK, Bratislava, Slovacia (18 mai-7 iunie)

Miroslava KOVAROVA, Bratislava, Slovacia (30 noiembrie-7 decembrie)

ºi 2 ateliere în domeniul artelor de spectacol animate de:

Jean-Paul LANG, Belfort, Franfla (21-27 aprilie)

Liliana ALEXANDRESCU, Amsterdam, Olanda (2-8 mai)

Tabãra de varã (august) de instruire în domeniul artelor de spectacol, dirijatã de Kilina

CREMONA (Franfla), Nicolai KAZMIN (Rusia) ºi Mihai FUSU (Moldova) a inclus o serie de

ateliere în domeniul dansului contemporan, miºcãrii scenice ºi artei actoriceºti.

În zilele de 13 -19 septembrie la Chiºinãu s-a desfãºurat un atelier de creaflie pentru

compozitori cu tema “Fenomenul improvizafliei în muzica modernã ºi jaz”, animat de: Mihail

ALPERIN (pian), profesor la Academia de Muzicã din Oslo, Norvegia; Andrei TURÎGHIN,

saxofon, Novosibirsk, Rusia; Roman STOLEAR, pian, compoziflie, profesor la colegiul de

muzicã din Novosibirsk; Mihail SAPONOV, muzicolog, profesor universitar (Moscova);

Svetlana SAVENCO, muzicolog, profesor universitar la Conservatorul “P. Ceaicovski” din

Moscova.

Fundaflia Soros a susflinut în continuare participarea prin concurs a coregrafilor ºi

dansatorilor din Moldova la Programul European de burse în domeniul dansului

contemporan “Dance Web” (Viena). La stagiul din 98, desfãºurat în perioada 17 iulie-18

august cu concursul celor mai prestigioase instituflii culturale ºi de învãflãmînt din Viena, a

participat coregrafa Alexandra SOªNICOV.

Granturi de creaflie în domeniul artelor interpretative

Programul impulsioneazã dezvoltarea formelor moderne de expresie artisticã ºi a

modalitãflilor originale de colaborare în teatru, muzicã, literaturã, artã plasticã ºi coregrafie,
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rolului artelor interpretative în societatea deschisã. În acest sens, prin granturi de creaflie,

precum ºi prin informare asupra altor posibile surse de finanflare, locale sau din strãinãtate,

am acordat în continuare sprijin echipelor de creaflie pentru realizarea unor proiecte artistice.

Montarea spectacolului - balet “... Din Eminescu”

Angela DONII, coregrafã

Iulian GOGU, compozitor

Tatiana POPESCU, scenografã

Alexandra SOØNICOV, coregrafã ºi dansatoare

Ion NEGRU, dansator

Stagiu universitar la ºcoala-studio “Nemirovici-Dancenco” pe lîngã Teatrul academic

“Cehov”, Moscova

Elena ELFEMOVA

Seminar “Filozofia ºi practica festivalurilor de artã interpretativã-II” 26 octombrie-1 noiembrie,

Budapesta, Ungaria

Zinaida PLÆMADEALÆ

Festivalul Internaflional de muzicã de pian “Jazz improvisation-98”, 26-30 noiembrie, Vilnius,

Lituania

Sergiu POPOVCIUC

Stagiu la Institutul Internaflional de muzicã electroacusticã, 7-22 decembrie, Bourges, Franfla

Vladimir BURLEA

Materiale didactice pentru institufliile de învãflãmînt artistic

Racordarea la evenimentele artistice notorii din întreaga lume este o condiflie inerentã

dezvoltãrii învãflãmîntului artistic din Moldova, practic lipsit de baza didacticã necesarã.

În 1996, cu sprijinul financiar al Fundafliei, a fost creatã Mediateca IAM, care urmeazã sã

fie pusã în serviciul tuturor institufliilor de învãflãmînt artistic din flarã. Dupã trei ani de la

constituire, ea dispune deja de o bunã bazã tehnicã – echipamente electronice, utilaje ºi

înregistrãri audio ºi video, precum ºi de un numãr mare de producflii artistice de performanflã,

necesare atît în învãflãmîntul cultural-artistic, cît ºi pentru profesioniºtii în domeniu. În 1998

Fundaflia a continuat programul de completare a fondurilor Mediatecii. A fost procuratã o

bogatã colecflie de cãrfli de specialitate, incluzînd ºi douã ediflii de referinflã în domeniul

artelor:

New Grove Dictionary of Music and Musicians (20 de volume)

The Dictionary of Art (34 volume)

Open Society Cultural Link

Prin eforturile comune ale unor instituflii ºi structuri artistice ºi manageriale din diferite flãri,

programul regional Open Society Cultural Link a sprijinit desfãºurarea unei serii de acfliuni

culturale internaflionale. În 1998 Fundaflia Soros Moldova a susflinut financiar participarea

unor colective artistice, instituflii culturale, precum ºi a reprezentanflilor acestora la mai

multe manifestãri din aceastã serie:

Festivalul internaflional de teatru “Cehov”, ediflia a 3-a, 26 martie-31 mai, Moscova

Teatrul Naflional “Mihai Eminescu”

Festivalul de teatru DRAMAFEST, 22-27 aprilie, Târgu-Mureº

Constantin CHEIANU, ºef de departament la Ministerul Culturii al Republicii Moldova

Festivalul tinerilor artiºti “BREAK 21”, ediflia a 2-a, 4-10 mai, Ljubljana, Slovenia

Violeta GORGOS, regizor la Compania de Stat “Tele-Radio Moldova”

Festivalul de muzicã nouã “Douã zile ºi douã nopfli de muzicã nouã”, ediflia a 4-a, 7-13
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Mihail AFANASIEV, profesor la Academia de Muzicã din Chiºinãu

Festivalul internaflional de dans contemporan “Bratislava în miºcare”, 11-16 mai, Bratislava

Angela DONII, coregrafã la teatrul “Eugene Ionesco”

Festivalul tinerilor compozitori ºi interprefli din Europa Centralã ºi de Est, 7-10 iunie, Odesa

O. PALÎMSCHI, L. AMELINA, O. MENØENINA, I. GOGU, I. CEREMUØ, artiºti

Atelierul internaflional “Situaflia actualã în dansul modern”, 17 iunie-1 iulie, Praga

Angela DONII, coregrafã la teatrul “Eugene Ionesco”

Festivalul cîntecului de autor “Grushin” 29 iunie-10 iulie, Rusia

Iulian CHIRCHIN, preºedinte al Clubului orãºenesc Chiºinãu al cîntecului de autor

Festivalul internaflional de teatru “Divadelina Nitra’98” cu genericul “Tendinfle si orientãri în

teatrul contemporan”, 2-7 octombrie, Slovacia

Teatrul Naflional “Mihai Eminescu” ºi Angelina ROØCA, ºef de catedrã “Teatrologie ºi

literaturã universalã”, IAM

Festivalul internaflional de film antropologic, 20-24 septembrie, Sibiu

Nina BOLBOCEANU, Valeriu GALEfiCHI, Televiziunea Naflionalã

Academia de varã în domeniul artelor interpretative, seminarul Feldenkrais for Perforning

Artists, 4-11 octombrie, Sofia

Boris CREMENCIUC, actor la teatrul “Eugene Ionesco”

În cadrul programului Open Society Cultural Link au fost sprijinite financiar ºi au avut loc la

Chiºinãu cîteva manifestãri culturale:

Întîlnirea internaflionalã a compozitorilor ºi interpreflilor de muzicã nouã din Europa Centralã

ºi de Est, 4-11 octombrie

organizatã de Uniunea Compozitorilor ºi Muzicologilor din Moldova

Simpozionul internaflional “Eugene Ionesco – opera ºi activitatea. Impactul operei ionesciene

asupra spiritualitãflii societãflilor totalitare din Europa de Est ºi fosta URSS”, 17-20 noiembrie

1998

organizat de Teatrul “Eugene Ionesco”

Festivalul “Surîsul Giocondei – de la mit la tehnoritual”, 10-15 mai 1998

organizat de Centrul Soros pentru Artã Contemporanã

Participarea la festivaluri, concursuri, conferinfle ºi seminare
internaflionale

Fundaflia a acordat asistenflã pentru oamenii de artã si culturã, echipe de creaflie, formafliuni

artistice profesioniste în vederea participãrii la festivaluri, concursuri, conferinfle ºi seminare

internaflionale:

Festivalul internaflional de marionete, Belfort, 10-24 februarie

Teatrul municipal de pãpuºi “Guguflã”

Concursul internaflional de pian Maryse Cheilan, Ville d’Hyeres, Franfla, 17-25 aprilie

Alexandra MELEªCENCO, elevã la Liceul de muzicã “Rahmaninov”

Concursul internaflional al tinerilor interprefli “Simfonia”, Volgograd, 5-11 aprilie

Ina ZDOROVEfiCHI, elevã la Liceul de muzicã “Ciprian Porumbescu”

Schimb de concerte, Bucureºti, 1-15 mai

Corul mixt “Gloria” al Colegiului de muzicã “ªtefan Neaga”
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Silvia CELAC, ziaristã ºi scriitoare

Concursul “Premiul Muzeului European”, etapa finalã 1998, Samos, Grecia, 10-14 iunie

Mihail URSU, director al Muzeului Naflional de etnografie ºi istorie naturalã

Adunarea generalã a Consiliului Arhitecflilor Europei Centrale ºi de Est, Kosice, Slovacia,

15-18 mai

Victor GANE, membru al Asociafliei Arhitecflilor din Moldova

Festivalul internaflional de teatru THEATROPOLIS, Torino, Italia, 15-26 iulie

Teatrul “Eugene Ionesco” ºi Teatrul de pãpuºi “Licurici”

Festivalul european de teatru, Grenoble, Franfla, 28 iunie-10 august

Teatrul municipal “Satiricus”

Festivalul internaflional de muzicã coralã “The Contemporary Choral Music Competition”,

Polonia, 21-25 iunie

Corul “Gaudeamus”, IAM

Turneu în cadrul Schimbului cultural dintre Italia si Moldova, Italia, 20 iulie-20 august

Capela coralã “Doina”

Bienala 21 internaflionalã de poezie, Liege, Belgia, 3-7 septembrie

Arcadie SUCEVEANU, Teo CHIRIAC, Nicolae POPA, scriitori

Festivalul anual al creafliei coregrafice “Eurodance’98”, Iaºi, România, 2-6 octombrie

Elfrida COROLEOV, Alexandra SOØNICOVA, Angela DONII, Ludmila STAØOC, Serghei

GOLOVNEA, Tatiana POPESCU, artiºti

Seminarul “Poesi-Olympiaden”, Stocholm, 12-17 octombrie

Leo BOTNARU, Andrei BURAC, scriitori

Festivalul internaflional “EX AEQUO”, Bratislava, 9-14 noiembrie

Dumitru CHICU, regizor la Compania de Stat “Teleradio-Moldova”

Festivalul internaflional de teatru, Galafli, 8-17 octombrie

Larisa UNGUREANU, redactor-ºef al publicafliei “Lanterna Magicæ”

Festivalul naflional de teatru, Bucureºti, 29 noiembrie-6 decembrie

Valentina TÆZLÆUANU, Vice-Ministru al Culturii, redactor-ºef al revistei “Sud-Est”; Dina

GHIMPU, consultant la departamentul “Teatru” al Ministerului Culturii; Petru VUTCÆRÆU,

director al teatrului “E. Ionesco”; Vitalie RUSU, actor, regizor, profesor; Maria DONI, vice-

preºedinte UNITEM, actriflã, Teatrul “Luceafãrul”; Anatol DURBALÆ, actor, Teatrul “Naflional”;

Val BUTNARU, dramaturg, director al Grupului de Presã “Flux”; Alexandru COZUB, actor,

regizor, Teatrul “E. Ionesco”; Leonid CEMORTAN, teatrolog, critic de teatru

Prezentarea monografiei “Moisei Gamburd”, Tel-Aviv, 15-29 decembrie

Ludmila TOMA, critic ºi istoric de artã

Program editorial

La proiectul “Trei debuturi literare”, care are ca scop lansarea numelor noi în literaturã, au

participat 16 tineri autori. Au învins în concursul din 1998 ºi au fost sprijinifli financiar pentru

editare:

Doina IACHIM, “Grãdina de tainã”, poezie

Dumitru-Dan MAXIM, “Aºteptaflii Fiului sau Carte pentru cãruflaºi”, roman

Horia HRISTOV, “Pasarea rãnitã”, poezie

5 piese de teatru premiate la Concursul Naflional de dramaturgie au fost editate în volume



87separate:

Nicolae NEGRU, “Revine Marea Sarmaflianã ºi ne întoarcem în Carpafli“

Val BUTNARU, “Saxofonul cu frunze roºii”

Gheorghe CALAMANCIUC, “Ultima noapte de mileniu cu un copil îmbãtrânit”

Constantin CHEIANU, “Luministul”

Mircea V. CIOBANU, “Staflia terminus”

Editarea Almanahului Stagiunii Teatrale 96-97

Centrul de Arte “Coliseum”

Albumul “Patrimoniul cultural al Republicii Moldova”

editurile “Museum” ºi ”Arc”

În 1998 a continuat programul de susflinere a revistelor de culturã ºi artã. Revistei “Contrafort”

i s-a acordat un grant pentru procurarea unei tone de hîrtie.

Sprijin pentru constituirea ºi dezvoltarea infrastructurii
culturale

Sunt sprijinite proiecte orientate spre diversificarea maximã a fenomenelor de culturã,

dezvoltarea institufliilor artistice ºi culturale. În 1998 Fundaflia a fãcut donaflii de echipament:

Academiei de muzicã “G. Musicescu” – pentru crearea ºi utilarea unui studio didactic-

experimental

IAM – pentru crearea studioului de instruire Film ºi TV

Colegiului Republican de Muzicã “ªtefan Neaga” – un copiator

A fost finanflatã participarea la seminare internaflionale de management în domeniul artei

ºi culturii, axate pe implementarea mecanismelor moderne de gestiune:

Informal European Theatre Meeting, Rotterdam, Olanda, 26-29 martie, Cardiff, Anglia, 1-5

octombrie

Petru VUTCARÆU, Zinaida PLÆMÆDEALÆ, Teatrul “Eugen Ionesco”; Maria DONI, UNITEM

Seminarul Muzeelor, Praga, Cehia, 23-27 septembrie

Elena PLOªNIfiÆ, Muzeul Naflional de Istorie



88 Arte plastice

Drept argument de bazã pentru lansarea acestor programe a servit faptul cã majoritatea

covîrºitoare a artiºtilor profesioniºti din Moldova au o formafliune ºi abordeazã o expresie

tradiflionalã. Ajustarea lor la mijloacele ºi procedeele plastice de ultimã orã este un proces

evolutiv ºi de duratã. Lipsa unei atenflii ºi susflineri pentru artiºtii cu o formafliune tradiflionalã

duce la neglijarea performanflelor ºi cotelor realizate în acest mediu, contribuind la

dezvoltarea conjuncturii gusturilor, Kitch-ului, etc. Aceastã preocupare pentru artele

tradiflionale are ca scop susflinerea artiºtilor care balanseazã între neretribuirea socialã a

artei pe care o promoveazã ºi neîncadrarea în genurile de artã contemporanã.

Obiectivele programelor:
- susflinerea organizãrii de expoziflii

- susflinerea artiºtilor prin organizarea de ateliere, seminare, workshop-uri în colaborare cu

alte structuri (uniuni de creaflie, instituflii superioare de învãflãmînt de specialitate)

Expoziflii

Expoziflie de graficæ: Elena CARACENfiEV, Semion ZAMªA, “Cæutæri recente”, 11 –
21 decembrie 1998, Muzeul Naflional de Arte Plastice
curator Simion ZAMØA

Expoziflia a oferit publicului ocazia de a viziona ultimele realizãri ale graficienilor E.

CARACENfiEV ºi S. ZAMªA. Au fost prezentate în premierã absolutã seriile “Deliruri” în

pastel gras ºi creion color, precum ºi lucrãri în acuarelã, gravurã. Concepflia expozifliei a

presupus desfãºurarea evenimentului în vechiul sediu al Muzeului Naflional de Arte Plastice

din douã motive: estetic ºi social. Primul - a accentuat contrastul între facturile lucrãrilor ºi

suprafeflele expoziflionale. Motivul social a flinut sã atragã atenflia autoritãflilor ºi publicului

asupra stãrii deplorabile a uneia din cele mai valoroase clãdiri a Muzeului Naflional de Arte

Plastice. În pofida situafliei existente, organizatorii acestui eveniment au demonstrat

viabilitatea expozifliilor mici ºi cunoaºterea managementului cultural.

Expoziflie de picturæ: Andrei SÎRBU, “ARHEO”
curator Andrei SÎRBU

Descoperirile din domeniul arheologiei, arhitecturii ºi plasticii rupestre, al sanctuarelor neolitice

sau complexelor monastice medievale depãºesc cadrul studiului ºtiinflific ºi muzeistic. Bine

mediatizate, ele au modificat în mod sensibil opinia publicã din întreaga lume.

Succesiunea perioadelor arheologice a fost cercetatã în ultimele domenii atît cu metode

tradiflionale, cît ºi cu ajutorul ciclurilor solare ºi cosmice ale lui Vernadski ºi Cijevcki. Tot

mai multã importanflã are cercetarea multidisciplinarã în care, alãturi de istoric ºi arheolog,

lucreazã sociologul ºi fizicianul, medicul ºi artistul plastic.

Un deosebit interes prezintã în acest sens civilizaflia dacilor din Carpaflii româneºti. O analizã

a creafliei lui Constantin Brîncuºi, de exemplu, demonstreazã cã sursele sale de inspiraflie

trec cu siguranflã bariera medievalã a genezei limbii ºi culturii româneºti moderne. Acesta

este cazul care aratã prin excelenflã cît de importantã poate fi conlucrarea dintre arheolog

ºi artistul plastic. Proiectul “ARHEO” tocmai a încercat sã realizeze aceastã cercetare

multidisciplinarã cu metode plastice.

Scopul proiectului “ARHEO” este de a cerceta:

- substratul spiritual ºi plastic daco – getic

- influenfla artelor plastice ºi a frumosului în luarea deciziilor atît în antichitate, cît ºi în

lumea modernã

- urmãrirea interferenflelor ºi rezonanflelor culturii ºi civilizfliei daco-getice cu vechile culturi

semitice ºi indo-europene în general ºi cu cele mediteraniene în particular

- deschiderea culturilor moderne carpato-balcanice spre noile orizonturi ale celui de-al

treilea val.
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Expoziflie de fotografie: A.ªCHIOPU, “Memoria senzitivæ”, 29 ianuarie – 29 februarie
1999, Galeria EuroFotoArt
curator A.ªCHIOPU

Începînd cu anul 1924, cînd a avut loc primul salon fotografic basarabean, ºi în perioada

interbelicã în Moldova a existat o anumitã activitate în domeniul artei fotografice. Fotografii

basarabeni au fost marcafli de paradigma arhitradiflionalã “de a vîna momentul”. Fotografia

lui A. ªchiopu a reuºit s-o rãstoarne ºi focalizîndu-ºi atenflia asupra “adevãrului momentului”

distinge realitãfli cu încãrcãturã artisticã. Proiectul “Memoria senzitivã” reprezintã o reuºitã

prin depãºirea posibilitãflilor de fixare realistã a aparatului fotografic, atingînd o abstractizare

uneori picturalã, alteori documentarã sau chiar suprarealistã a cotidianului.

Expoziflie de picturæ: Arcadie Ræileanu, 14-28 august 1998, Biblioteca O.Ghibu

Ateliere de creaflie

Simpozion de graficæ “Grafica formelor mici. Litografie”, 15 - 30 august 1998, Atelierele
de litografie ale Uniunii Artiºtilor Plastici
director de proiect Elena GARªTEA

Simpozionul, organizat în colaborare cu UAP, a constituit un prilej unic de a reuni graficienii

de valoare, maiºtrii de tipar din regiune pentru a demonstra performanfla tehnicii litografice

moderne. Artiºtii invitafli, exponenfli ai diferitor ºcoli din Europa de Est ºi cea de Vest, au

oferit colegilor lor din Moldova ºi studenflilor de la facultãflile de specialitate atît posibilitatea

de a asista la procesul de creaflie, cît ºi cea de a comunica cu ei. Studenflii, la rîndul lor, ºi-

au pus talentul la încercare. Lucrul de 2 sãptãmîni în atelier a culminat cu o expoziflie,

menitã sã prezinte realizãrile participanflilor la simpozion. Acest proiect a fost necesar

pentru înviorarea activitãflii de creaflie din flarã, stabilirea contactelor între artiºtii plastici ºi

între institufliile de specialitate din regiune.

Participanfli:

Rusia
Mihail MUSIKIN, maistru de tipar

Vladimir FILIPENCO, grafician

România
Ovidiu PETCA, grafician

Republica Moldova
Elena GARªTEA, grafician, lector IAM

Simion ZAMªA, grafician, lector IAM

Eugen VEREBCEANU, grafician, lector IAM

Elena KARACENfiEV, grafician, lector IAM

Victoria CÎRMU, studentã, IAM

Serghei CUZNEfiOV, student, IAM

I Simpozion internaflional de arte textile  “Dialog 98”, 17 – 20 septembrie 1998, AªM,
Galeriile UAP
director de proiect Ludmila ªEVCENCO

Autorii proiectului ºi-au propus sã organizeze o serie de evenimente care pune în luminã

atît realizãrile, cît ºi problemele artelor textile din regiune. Influenflele interculturale,

comunicarea, tradifliile textilelor din regiune au servit drept imbold pentru lansarea “Dialogului

98”. Simpozionul s-a desfãºurat între 17-20 septembrie 1998 sub egida Reflelei Europene

de artã textilã (ETN) ºi cu sprijinul Ministerului Culturii din Republica Moldova. Organizatorul

evenimentului a fost Asociaflia artiºtilor de arte textile ºi designeri vestimentari din Repub-

lica Moldova “ATEX”.



90 Proiectul a fost elaborat cu sprijinul ETN ºi a fost inclus în programul activitãflilor culturale

europene “Caleidoscop”, adoptat de Consiliul Europei în 1997, obiectivul cãruia este

colaborarea multilateralã în domeniul artelor textile contemporane, pãstrarea patrimoniului

cultural.

Programul simpozionului a inclus o serie de evenimente: conferinfla teoreticã, expoziflia -

concurs internaflionalã de arte textile “Dialog’98”, demonstrarea colecfliilor de design

vestimentar, dezbateri, familiarizarea cu monumente ºi colecflii.

Participanfli:

Republica Moldova
E. AJDER

O. ARBUZ

V. AVRUfiEVICI

I. BABA

A. CLIMOV

I. COSTRIBA

L. CRAVCENCO

V. DAMIR

O. DIACENCO

A. DROBAHA

O. DROBAHA

I. FILIP

L. GOLOSEEV

V. GRAMA

N. ISCHIMJI

N. BUGOCOV

V. IVANCIUC

D. HARIN

V. JOSAN

A. KULICENCO

V. KULICENCO

A. NEGURÆ

F. SAVIfiCHI

Vl. STRATICIUC

D. ªAPTESATE

I. ªUH

L. TIHONCIUC

T. TROFIMOV

A. UVAROV

România
C.E. BACIU

E. BASSO-STÆNESCU

A.R. BRANZAS

E.F. CÎMPIAN

A. CRENGANIS

S.H. CSATA

S.C. DAMIAN

I. DAVID

A.A. DOBRA COVIC

GH. GOGESCU

M. GHEORGHIU

N. ILDICO

M. M. HASEGAN

G. LAVRIC

A. ROMAN POPESCU

K. ZOLD GZONGYI

Ukraina
E. DERDA

V. DERDA

V. GANKEVICH

N. GATS

G. KUSKO

L. LISTUNOVA

A. PADOVSKAIA

O. PARUTA-VITRUK

T. PACENIUK

I. PRONINA

A. PRIVEDA

O. RYBOTITSKAIA

A. SCHNEIDER

Y. SCHNEIDER

N. SHIMIN

I. TOCAR

Italia
S. BATTOIA

G. CAPOSCIUTTI

S. MANETTI

Polonia
A. BLASZYK

K. FRYMARC-BLASZCZYK

Finlanda
R. JOKINEN

Germania
I. KAHMANN

C. MERX

M. WARTH

Estonia
V. KADRI

R. SEET

Elveflia
R. MORO

R.L. SELENE

Ungaria
I. VIDAK



91A II-a ediflie a simpozionului internaflional
de sculpturæ a formelor mici în bronz, 13-
28 noiembrie 1998, atelierele sculptorilor
Iu. PLATON, I. ZDERCIUC, T. CATARAGA,
Muzeul Naflional de Arte Plastice
Director de proiect: Iurie PLATON

Desfãºurarea celei de-a doua ediflii a

Simpozionului a reuºit sã adune o echipã

internaflionalã de sculptori pentru a dezbate

problema formelor mici în sculptura

contemporanã. Devenit deja tradiflional,

acest eveniment reuºeºte sã ofere artiºtilor

moldoveni posibilitatea de a comunica cu

colegii lor din occident, de a realiza lucrãri

în condiflii unice ºi de a iniflia chiar noi

proiecte. Artiºtii internaflionali au adus cu ei

o serie de lucrãri care au fost prezentate în

expoziflia de inaugurare a simpozionului, iar

2 sãptãmîni mai tîrziu, în sãlile Muzeului

Naflional de Arte Plastice, au fost expuse

lucrãrile executate în atelierele sculptorilor

din Chiºinãu.

Acest eveniment a fost co-finanflat de cãtre

UAP ºi Ministerul Culturii din R.Moldova.

Participanfli:

Japonia
C.SASAKI

Germania
ªt. SCHULZ

J. STERGE

E. RAISCHKE

Republica Moldova
T.CATARAGA

Iu. PLATON

V. VÎRTOSU

I. ZDERCIUC

Training-uri ºi seminare

Serie de prelegeri “Istoria design-ului
pentru studenflii Instituflii lor de
specialitate din R.Moldova”, 19 – 26
octombrie 1998
Facultatea Arte Plastice, IAM

Facultatea Urbanism ºi Arhitecturã, UTM

Facultatea Jurnalisticã ºi ªti infle ale

Comunicãrii, USM

Punctul de pornire al acestui proiect a fost

absenfla obiectului “Istoria Design-ului” în

programul de studii al instituflii lor de

specialitate, materie absolut necesarã

pentru factura profesionalã a unui designer:

grafic, industrial, de textile etc. Realizarea

proiectului a accentuat golul informaflional

resimflit de studenfli ºi receptivitatea lor faflã

de mecanismele interactive utilizate în

prelegeri. Bogat în materiale ilustrative,

adaptat fiecãrei facultãfli, cursul a trezit din

start un viu interes în rîndurile studenflilor ºi

profesorilor. Prelegerile au fost flinute de

cãtre dna Cristina Sabãu, istoric în domeniul

artelor, redactor al revistei de design “De-

sign buletin”, România.

Asistenflæ tehnicæ pentru revista Uniunii
Artiºtilor Plastici “ATELIER”
Director de proiect O.COJOCARU

ATELIER este organul de presã a UAP ºi

contribuie la informarea obiectivã ºi

operativã despre evenimentele care au loc

în domeniul artelor plastice ºi activitatea

uniunii. În prezent, din cauza l ipsei

echipamentului, publicaflia apare cu mare

întîrziere, în numere duble, comasate.

Echipamentul primit va fi utilizat pentru

depãºirea acestei situaflii, cît ºi pentru

producerea de broºuri, cãrfli de artã,

cataloage, materiale publicitare pentru

expoziflii.

Publicitate socialã

I Campanie Naflionalæ Anti-SIDA “SIDA –
Jocul de-a moartea”, 1 octombrie – 1
decembrie 1998
Casa Lumea Deschisã, director de proiect

Dan Suruceanu

Conºtientã de pericolul SIDA care paºte

societatea noastrã, amplificat de lipsa de

informaflie ºi nu în ultimul rînd de surse

financiare, Fundaflia Soros Moldova a lansat

ideea unui concurs pentru elaborarea ºi

realizarea Primei Campanii Naflionale Anti-

SIDA. Învingãtoarea acestui concurs a fost

desemnatã echipa Casei Lumea Deschisã

care a prezentat un proiect cu o pronunflatã

prezenflã a ideii ºi a elementelor unei

campanii publicitare.

Concepflia proiectului: Jocul este relaflia (de

obicei plãcutã), între douã sau mai multe

persoane care, din lipsã de precauflie, se

poate transforma într-un risc.

Proiectul “SIDA – Jocul de-a moartea” s-a

desfãºurat timp de 3 luni, utilizînd diverse

tehnici ºi mijloace media: panotaj, audio,

video. Campania a fost lansatã concomitent

la Radio d’Or ºi TVM, fiind amplificatã de

panotaj ºi culminatã de un eveniment spe-

cial.

În cadrul proiectului au fost realizate:

Compartimentul audio:
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Spoturi de promovare 10

Emisiuni tematice “Legãturi primejdioase” 10

Emisiuni – concurs “Ce-i în mînã nu-i

minciunã” 12

Emisiuni “Alegerea îfli aparfline” 12

Talk-line-uri nocturne “În trei e mai sigur”  4

Emisiuni cu “umor negru” 16

Compartimentul video:
Generic “SIDA - Atenflie” 1

Spoturi de ficfliune “SIDA – Jocul de-a

moartea” 3

Reportaje - mãrturisiri “SIDA existã ºi te

priveºte” 9

Spot cu actori “SIDA-i o boalã” 1

Spot cu actori “SIDA = moartea” 1

Emisiune tematicã 25 min. “SIDA” 1

Tipærituri:
Afiº “SIDA existã ºi te priveºte” offset, 1000 ex.

Fluturaºi informativi offset, 9000 ex.

Panotaj:
Panouri luminoase, 4 buc.

Evenimente speciale:
Discotecã organizatã cu ocazia Zilei

Tineretului. Au fost organizate concursuri,

distribuite seturi de prezervative, fluturaºi

informativi. Acest eveniment a fost co-

finanflat de DUREX-Plurifarm.

Expoziflii internaflionale,
deplasãri

Simpozionul Internaflional de creaflie în
domeniul artelor textile “COWARY 98”,
Polonia, 12-25 octombrie 1998
Alexandru DROBAHA

Atelierul internaflional de creaflie în
domeniul artelor textile alternative
“Ecologycal Touch”, Ukraina, 26
noiembrie – 6 decembrie 1998
Irina ªUH

Ludmila TIHONCIUC

Iurie COSTRIBA

Evenimente prilejuite de Aniversarea a
75-a a catedrei de Ceramicæ a Academiei
de Arte din Tallinn, Estonia, 11 - 15
noiembrie 1998
Irina FILIP

Vlad BOLBOCEANU

Ion CHIªCÆ
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Unul din obiectivele CSAC Chiºinãu este de a umple golurile existente în viafla artisticã

moldoveneascã. Astfel, în prima etapã a existenflei Centrului scopul nostru major a fost

familiarizarea comunitãflii artistice locale cu arta contemporanã. Impactul proiectelor realizate

în 1998 a demonstrat cã artiºtii din Moldova ºi-au însuºit atît noile mijloace de expresie, cît

ºi noile practici artistice. Mai mult ca atît, am putut constata cã a apãrut ºi un public per-

manent pentru acestea. Schimbarea situafliei a cerut stabilirea unor noi prioritãfli, fãcîndu-

ne sã ne orientãm spre alt gen de proiecte, cum ar fi cele instructive ºi de cercetare. În altã

ordine de idei, o serie de proiecte de duratã ale Centrului au fost regîndite aºa încît sã

serveascã cît mai eficient nevoile comunitãflii artistice.

Expoziflii

Proiectele inifliate au dat un aer cu adevãrat internaflional vieflii artistice din Moldova. Cel

mai important dintre acestea a fost festivalul de performanflã “Surîsul Giocondei”.

Surîsul Giocondei
Performanfla, un gen de artã încã nou pentru publicul de aici, a atras un numãr mare de

spectatori. Festivalul a fost mult mai mult decît un spectacol, el a fost un spafliu de discuflii

ºi de schimb de informaflie ºi experienflã. Aceastã atmosferã de provocare intelectualã a

atras importanfli critici ºi curatori din România, Rusia, Polonia, Franfla, Anglia, SUA,

participare internaflionalã care a permis artiºtilor din Moldova sã stabileascã legãturi cu

teoreticieni recunoscufli ai domeniului, precum ºi cu organizatori ai unor mari evenimente

dedicate performanflei.

Participanfli:

Moldova
Iurie CIBOTARU

Mark VERLAN

Pavel BRÆILA

Lucia MACARI

Lilia DRAGNEVA

Igor SCERBINA

Vasile RAfiÆ

Alexandru TINEI

România
Matei BEJENARU

Uto GUSTAV

Alexandru ANTIK

Lia PERJOVSCHI

Dan PERJOVSCHI

Ileana PINTILIE

Alexandra TITU

Constantin PRUT

Polonia
Piotr KRAJEWSKY

Rusia
Joseph BAKSTEIN

Tatiana MOGHILEVSKAYA

Franfla
Gilles MOREL

Nicolas MENET
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Kristine STILES

Anglia
Roland MILLER

Ruptura
Expoziflia a fost un proiect realizat de Vladimir BULAT. Ideea curatorului a fost sã analizeze

întreaga istorie a artei moldoveneºti ca pe o succesiune de rupturi; lucrãrile selectate

urmãreau sã ilustreze un segment al acestei discontinuitãfli. Concepflia expozifliei propriu-

zise presupunea exemplificarea celor douã orientãri existente în arta Moldovei înainte de

anii ‘90, realismul socialist ºi devierile de la acesta ºi ruptura, ideologicã ºi cronologicã,

dintre ele.

Maraton de artã video La Nuit Blanche - Nordic Video Tour
A doua ediflie a Maratonului de Artã Video a prezentat atenfliei publicului interesat o selecflie

de lucrãri din cinci flãri: Islanda, Danemarca, Suedia, Norvegia ºi Finlanda. Cele 12 ore de

film, însoflite de analiza mediului artistic din Scandinavia, au fost prezentate de Seppo

RENVALL (Finlanda), artist ale cãrui lucrãri au fost incluse în programul Maratonului.

Obiectul - portret al realitãflii
Expoziflia a reprezentat un proiect realizat în comun de CSAC ºi Alianfla Francezã din

Chiºinãu. La el au colaborat doi curatori: Alexandru ªCHIOPU (Moldova) ºi Renaud DITTE

(Franfla). Aceastã expoziflie a fost o intenflie de a opera în contextul Moldovei cu un nou tip

de artefact. Curatorii au avut o abordare democraticã a procesului de selecflie a lucrãrilor:

în expoziflie au fost incluse atît lucrãrile plasticienilor consacrafli, cît ºi proiecte ale studenflilor.

Control Station of Feelings – Forumul inifliativelor artistice de la Moscova
Aceastã expoziflie a fost o prezentare a lucrãrilor artiºtilor contemporani din Moldova,

realizatã de curatorii Tatiana MOGHILEVSKAYA (Rusia) ºi Octavian EªANU (Moldova).

Încadratã într-un proiect mai mare, expoziflia a permis artiºtilor moldoveni sã se simtã

implicafli într-un proces artistic de proporflii, oferindu-le posibilitatea de a comunica cu

colegii lor din flãrile Baltice, Olanda, Rusia.

Participanfli:

Vasile RAfiÆ

Veaceslav DRUfiÆ

Lilia DRAGNEVA

Lucia MACARI

Pavel BRÆILA

Ateliere

Atelier de Web Design “Muzeul virtual de artã contemporanã”
Muzeul este un proiect Internet elaborat de CSAC Chiºinãu ºi lansat în 1998. Proiectul,

conceput ca un proces de studiu care a reunit plasticieni, web designeri, teoreticieni ºi

programatori, a demarat cu un seminar de 2 sãptãmîni pentru plasticieni ºi studenflii IAM.

Seminarul a fost moderat de Gilles MOREL ºi Nicolas MENET; scopul sãu a fost prezentarea

noilor tehnologii ºi echipamente care ar putea fi utilizate de plasticieni. La sfîrºitul seminarului

a fost elaboratã pagina web care a inclus 5 proiecte plastice diferite.

Atelier de performance “The Performer’s Fear of the Actor”
Roland MILLER, performer ºi profesor de teatru din Marea Britanie, a moderat lucrãrile,

care au  început cu o dezbatere despre natura performance-lui ºi despre deosebirile dintre

acesta ºi genul dramatic. In continuare participanflii au analizat comportamentul fiecãruia

în situaflii neobiºnuite încercînd sa deducã daca au acflionat ca performeri sau actori. Apoi

a fost elaborat un proiect pentru performance. Scopul atelierului a fost sã aprofundeze

interesul plasticienilor din Moldova pentru noile medii de exprimare. Fomafliunea

participanflilor a contribuit la crearea unei atmosfere favorabile discufliilor ºi analizelor acestui

gen de artã.
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Atelierul a fost organizat cu ajutorul centrului CONTACT. Ideea organizãrii vine din

preocuparea pentru elaborarea unor modele de supraviefluire pentru artiºtii locali. Este

primul dintr-o serie proiectatã sã îmbunãtãfleascã situaflia artiºtilor ºi capacitãflile lor de

adaptare la noua situaflie.

Tabere de varã

CarbonART ‘ 98
Ediflia CarbonART’98 s-a concentrat asupra fenomenului de interacfliune a artistului cu

mediul înconjurãtor. Participanflilor la tabãrã, mai puflini la numãr decît la edifliile precedente,

li s-a oferit posibilitatea sã se concentreze mai curînd asupra ideilor ºi senzafliilor personale

decît sã participe la proiecte de grup. În consecinflã, lucrãrile prezentate la închiderea

taberei au fost foarte personale ºi emotive. Participanflii ºi publicul au apreciat în unanimitate

proiectul lui Frank CHASTAINER ca fiind cel mai reuºit. Autorul a scris pe pereflii unui bazin

abandonat de înot pentru copii fraze ce sugerau amintirile lui din copilãrie. Inscripfliile au

fost executate în cãrbune care a fost spãlat de ploaie, definitivînd astfel lucrarea.

Participanfli:

Moldova
Lilia DRAGNEVA

Pavel BRÆILA

Veaceslav DRUfiÆ

Vadim HÎNCU

Igor ªCERBINA

FranflaFranflaFranflaFranflaFranfla
Franck CHASTANIER

Nicolas MENET

Art - Hoc
In acest an au apãrut 4 ediflii ale buletinului “Art-Hoc”:

- Ultimii 50 de ani ai artelor plastice în Moldova
- Performance
- Arhitectura ºi ambientul
- Kitsch
În 1999 se planificã transferarea acestui proiect în Internet pentru a asigura o audienflã mai

largã ºi costuri mai reduse.

Granturi pentru artiºti

Genul de proiecte finanflate în cadrul acestui program a fost un bun indicator al schimbãrilor

produse în mediul artistic moldovenesc: proiectele au fost mult mai variate, de la expoziflii la

inifliative  educaflionale, incluzînd ºi cereri de grant pentru catalog, prezentate de generaflia

mai tînãrã de artiºti. A fost creat un fond special de bani destinat expedierii lucrãrilor video la

festivaluri ºi concursuri internaflionale. Nivelul lucrãrilor a fost confirmat de succesul filmului

“Transformarea sunetului în imagine ºi a imaginii în sunet”, realizat de Lilia DRAGNEVA ºi

Lucia MACARI, care a obflinut premiul I la Salonul Tinerilor Artiºti (Zagreb, Croaflia).

ªtefan RUSU, tabãrã de sculpturã

Glebus SAINCIUC, expoziflie personalã

Emil DRAGNEV, lecflii de teorie a artei

Mircea PUØCAØ, grant de cãlãtorie

ArtWatt Studio, donaflie echipament

Laboratoria Kino, producflie video

Granturi de expediere a lucrãrilor:
Lilia DRAGNEVA

Lucia MACARI

Alexandru TINEI

Pavel BRÆILA



96 Granturi de catalog:
Stefan RUSU

Tudor ZBIRNEA

Simion ZAMªA, Elena KARACENTEV

Igor ªCERBINA

Mitoº MICLEUªAN

Mihai fiÆRUª

Engleza pentru artiºti
Veaceslav DRUfiÆ

Georgeta FONDOS

Iurie CIBOTARU

Internet ºi Arte

Pe parcursul anului 1998 a fost realizat cel mai important proiect Internet al CSAC – Muzeul

virtual al artei contemporane. A fost realizatã ºi o nouã versiune a paginii CSAC.

Intenflia de a reorganiza proiectele Centrului aºa încît acestea sã satisfacã nevoile comunitãflii

artistice a fost la originea unui nou proiect Internet: portofolii electronice ale artiºtilor din

Moldova. Necesitatea unui proiect de acest tip e determinatã de faptul cã artiºtii noºtri sînt

nevoifli sã cheltuie sume importante pentru expedierea portofoliilor la festivaluri, expoziflii,

rezidenfle. Unii dintre ei renunflã la participãri tocmai din cauza faptului cã aceste cheltuieli

le depãºesc posibilitãflile. La aceastã orã 6 artiºti îºi au portofoliile pe pagina noastrã.

Documentare

Din 1998 proiectul s-a transformat dintr-o simplã bazã de date într-o sursã activã de

informaflii. S-a dovedit a fi foarte utilã pentru proiectul Infolab la Manifesta 2, Bienala Artei

Tinere Europene (Luxembourg) ºi expoziflia After the Wall, Moderna Museum (Stockholm,

Suedia). O parte din informafliile din baza de date vor fi incluse într-o publicaflie editatã de

Refleaua CSAC cu titlul “Ultimii 10 ani”. Experienfla anului trecut a demonstrat necesitatea

adoptãrii unei alte atitudini: este necesarã o concentrare a eforturilor pentru a asigura

cercetarea unor procese anumite, decît culegerea informafliei exhaustive despre un anume

artist.

Un alt domeniu de activitate în cadrul acestui program este realizarea unei selecflii de cãrfli

care urmeazã a fi sprijinul informaflional pentru proiectele educaflionale ale Centrului în

1999 - 2000.
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Programul a luat amploare din necesitatea de a promova mass-media independentã, de a

aborda problemele existente în mijloacele de informare în masã din Moldova, de a stimula

profesionalismul, creativitatea ºi fluxul de informaflie obiectivã pentru a facilita cooperarea

ºi schimbul de informaflie între jurnaliºti ºi instituflii mass-media la diferite nivele.

Activitatea programului presupune punerea în conexiune a miscãrii de tranziflie din domeniu

cu procese similare internaflionale.

De notat e colaborarea activã cu diverse organizaflii mass media: Centrul Independent de

Jurnalism, Comitetul pentru libertatea presei, Uniunea Jurnaliºtilor, Facultatea de Jurnalism

ºi ªtiinfle ale Comunicãrii a USM.

Asistenfla pentru presa localã

În perioada schimbãrilor radicale în societate rolul nostru a fost de a susfline ºi ajuta cele

mai afectate medii de informare în masã. Din aceste considerente susflinerea presei locale

a fost o direcflie strategicã pentru desfãºurarea programelor în anul 1998, care a adus

multe schimbãri în structura presei din regiuni. Fenomenul este generat ºi de trecerea la

noua structurã teritorial – administrativã, o consecinflã a cãreia este desfiinflarea executivelor

locale ºi dispariflia organelor de presã a acestora.

Asistenfla pentru presa localã presupunea: acordarea de granturi în formã de echipament,

procurare de hîrtie, susflinerea inifliativelor mass-media, dezvoltarea Asociafliei Presei

Independente (API) – organizaflie neguvernamentalã a mass-media independente din

regiuni, care intruneºte peste 10 publicaflii: Business- info, Cuvîntul, Gazeta de Vest, Ac-

cent provincial, Est-Curier, Cetatea, Unghiul, Duminica, Ora localã ºi 2 agenflii de ºtiri:

DECA press ºi BASA press, precum ºi Centrul Independent de Jurnalism. Asociaflia defline

o reflea de schimb de informaflie ºi difuzare a publicitãflii, elaboreaza proiecte atît pentru

dezvoltarea fiecãrei publicaflii-membru în parte, cît si pentru dezvoltarea întregii Asociaflii,

organizeazã mese rotunde în regiuni. Programul a contribuit la dezvoltarea Asociafliei Presei

Independente prin oferire de echipament ºi organizarea Conferinflei API, consacrate

aniversãrii a unui an de la lansare.

În 1998 pentru presa localã au fost organizate patru seminare: la Chiºinãu, Bãlfli, Cahul cu

tema “Scrierea planului de afaceri”, ele servind drept etapã de pregatire pentru participarea

la cele douã concursuri de granturi anunflate în program. Concursurile s-au desfãºurat la

15 aprilie – 10 mai ºi 1 septembrie – 15 octombrie 1998. Au fost eligibile organizafliile

mass-media independente din afara Chiºinãului, ce nu sunt finanflate de structuri de stat

sau formafliuni politice, reprezentînd presa scrisã, radio, TV.

La primul concurs au fost depuse 9 proiecte dintre care 2 au fost acceptate pentru finanflare:

suplimentul economic al ziarului Est-Curiei (Criuleni) ºi ziarul Vesti (Rezina).

La cel de-al doilea concurs au fost depuse 14 proiecte ale ziarelor, dintre care 6 au fost

acceptate pentru finanflare:

Accent provincial (Glodeni), Ora localæ (Ialoveni), Unghiul (Ungheni), Gazeta de Vest
(Nisporeni), Cuvîntul (Rezina).

În cadrul aceluiaºi program experflii Jack RONALD ºi Mark CERNOFF au acordat consultanflã

presei locale. În baza concursurilor anunflate, presa localã a beneficiat de conectarea la

Internet ºi acces la poºta electronicã:

Cetatea (Orhei), DECA press (Bælfli).

Granturi deschise

Proiectul a fost o experienflã nouã, avînd drept scop susflinerea inifliativelor venite din

domeniu, ce vizeazã: promovarea unei prese libere, promovarea profesionalismului ºi a

reportajului de calitate, a informafliei imparfliale ºi obiective, promovarea libertãflii de expresie
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Consultanflã tehnicã pentru modernizarea procesului de producflie, difuzare, arhivare la

Radio Moldova, director de proiect Cornel NAMOLOVAN.

Grant de echipament pentru revista “Femeia Moldovei”, director de proiect Maria

SAHARNEANU

Grant pentru revista de orientare economico-financiarã “Observator Economic”, director

de proiect Boris POSTOVAN

Co-finanflare pentru seminarul internaflional “Audiovizualul public în perspectiva reformei

mass-media”, director de proiect Valeriu SAHARNEANU

Extinderea Centrului Tehnologiilor Informaflionale pe lîngæ Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinte

ale Comunicãrii, USM, director de proiect Sergiu CORLAT

Modernizarea sectorului de emisie a postului de radio “Unda Liberã”, director de proiect

Serafim ISAC

Susflinerea Agentiei Info-Prim, director de proiect Valeriu VASILICÆ

Mass-media despre economie ºi business
Proiectul este inifliat pe o perioadã de doi ani în colaborare cu Fundaflia Eurasia ºi este

administrat de Centrul Independent de Jurnalism.

Obiectivul primar al proiectului este de a stimula susflinerea reformelor economice de cãtre

populaflie ºi de cãtre oficialitãflile republicii prin atragerea atenfliei publicului larg la problemele

economiei ºi ale antreprenoriatului. Programul se axeazã pe cîteva aspecte legate reciproc:

seminarele dedicate diverselor aspecte ale economiei, stagierile la cele mai populare ziare

de profil din Europa Centralã ºi de Est, granturile mici pentru ziariºti ºi organizafliile mass

media, care vor permite traducerea în practicã a cunoºtinflelor cãpãtate.

Prima etapã a concursului a început la 27 mai 1998 cu un seminar introductiv, destinat

ziariºtilor, redactorilor, producãtorilor radio ºi TV, managerilor de la agenfliile de presã, în

cadrul cãruia s-au pus în discuflie situaflia economicã ºi perspectivele de dezvoltare a

antreprenoriatului în Moldova ºi modalitãflile de reflectare a evenimentelor din domeniul

economic ºi de afaceri. În perioada 22-27 iunie 1998 reprezentanflii mass media au participat

la un seminar specializat de o sãptãmînã, dupã care aceºtea au întreprins cãlãtorii de

documentare la cele mai bune ziare, reviste, staflii radio ºi TV în România ºi Ucraina.

Luînd în calcul numãrul materialelor prezentate, calitatea ºi impactul pe care l-au produs

articolele din presa scrisã ºi emisiunile prezentate, juriul internaflional ºi local a desemnat

cîºtigãtorii primei etape a concursului:14 jurnaliºti individuali ºi 6 organizaflii mass media.

Cîºtigãtorii au beneficiat de stagieri în SUA ºi Polonia, unde au vizitat întreprinderi prospere,

instituflii ºi organizaflii mass media cu profil economic, pentru a putea aprecia rolul reflectãrii

competente a problemelor economice în flãrile cu economii de piaflã dezvoltate. Etapa a

finalizat cu un seminar organizat pentru cîºtigãtori cu scopul de a face schimb de opinii ºi

experienflã acumulatã în urma desfãºurãrii stagiilor.

Organizaflii cîºtigãtoare: Radio D’Or, Agenflia de ºtiri DECA press (Bælfli), Cim TV-VT (Cimislia),

TV Studio P&P, Economicescoie Obozrenie “Logos-press”, Ziarul “Cronos” (Cahul).

În urma etapei a doua vor fi selectafli trei ziariºti ºi douã organizaflii mass media, care au

reflectat cel mai reuºit aspectele de dezvoltare a economiei ºi antreprenoriatului în Moldova.

Jurnaliºtii vor primi un set de echipament profesional, iar organizafliile mass-media - cel

de-al doilea grant instituflional.

Burse de limbã englezã

Necunoaºterea limbii engleze în cercurile jurnaliºtilor rãmîne o problemã serioasã. Pentru
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în domeniu, programul mass-media a oferit burse pentru jurnaliºti la ªcoala de limbã englezã

a Centrului “Pro-Didactica”. Beneficiari:

Natalia SINICA

Victor DAGMI

Leontina VÃTÃMANU

Dorina OSIPOV

Elena PARASCHIV

Svetlana IVANOVA

Doina DUMBRAVEANU - MUNTEANU

Vlad fiURCANU

Nadin GOGU

Gheorghe DONI

Editare ºi procurare de carte

Programul promoveazã apariflia titlurilor de carte autohtone ºi achiziflia de carte modernã

în domeniul jurnalismului în scopuri didactice. Au fost procurate peste 25 de titluri de carte

din România. Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinfle ale Comunicãrii a fost abonatã la presa de

specialitate din strãinatate.

În cadrul facultãflii au fost editate urmatoarele titluri de carte:

“Comunicarea ºi identitatea naflionalã”

“Problemele actuale ale comunicãrii”

“Comunicarea instuflionalã”

Centrul Independent de Jurnalism

Fondat în 1994, Centrul Independent de Jurnalism a lucrat iniflial ca un proiect al Casei

Lumea Deschisã. Fiind în prezent o organizaflie neguvernamentalã independentã, CIJ are

sprijinul Fundafliei Soros Moldova, Fundafliei Eurasia (USAID), Serviciului Informaflional al

SUA (USIS), al Programului Bãncii Mondiale de acordare a granturilor mici, Programului

Regional Mass-media (Budapesta), AgroInform, Programului Naflional “Pãmînt”, TACIS,

Consiliului Europei, the Knight Foundation, Dynamic Network Technologies (DNT) ºi al

Corpului Pãcii.

Misiunea Centrului Independent de Jurnalism (CIJ), este de a facilita dezvoltarea mass-

media prin sprjinirea ºi promovarea profesionalismului printre jurnaliºti, precum ºi prin

dezvoltarea ºi suportul organizafliilor mass-media independente care dovedesc imparflialitate

în activitatea lor ºi presteazã o muncã de calitate.

De un interes sporit s-au bucurat în anul 1998 cursurile de machetare computerizatã (14-

18 septembrie), ºi de studiere a programelor computerizate Windows 95 ºi Word 7 (16-28

februarie).

Cursuri pentru prezentatori TV, 1- 4 iunie
(în colaborare cu Agenflia Informaflionalã a SUA (USIS)

18 reporteri, redactori ºi prezentatori la stafliile de televiziune din Chiºinãu, Cimiºlia, Rezina

ºi Strãºeni au participat la cursul practico-teoretic pentru prezentatori TV flinut de Peter

BARABAª, producãtor executiv ºtiri - PRO TV.

Instruire pentru jurnaliºtii de facturæ economicæ, 13-17 iulie
(proiect susflinut de Banca Mondialã)

Proiectul a fost destinat ziariºtilor profesioniºti ºi studenflilor anului 5 de la facultatea de

Jurnalism ºi ºtiinfle ale comunicãrii, USM ºi celor de la ASEM, care vor sã se specializeze

în jurnalismul economic.

Programul a demarat cu un seminar teoretic flinut de cãtre Gabriel GIURGIU, director

executiv la departamentul economie ºi afaceri de la TVR ºi Eugen CHIROVICI, ºeful

departamentului economic de la ziarul “Curierul Naflional”, Bucureºti, România. La semi-

nar s-au discutat urmatoarele teme: specificul reflectãrii tematicii economice în presã,

presa ºi antreprenoriatul, transparenfla autoritãflilor publice ºi a managerilor, accesul la

informaflia economicã, publicafliile economice ºi piafla de publicitate.
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mass-media din România: “Capital”, “Ziua Financiarã”, “Curierul Naflional”, “Pro TV”, “Ra-

dio România”, “Evenimentul Zilei”, “Rompress”. Stagiile s-au desfãºurat în perioada 29

septembrie – 2 octombrie curent ºi au fost administrate cu ajutorul Centrului Independent

pentru Jurnalism din Bucureºti.

La finalul stagiilor jurnaliºtii moldoveni au realizat în colaborare cu colegii din România

materiale care au fost publicate. Aceastã colaborare le va permite ziariºtilor din Moldova ºi

Romania sã cunoascã ºi sã înfleleagã mai bine situaflia economicã din flãrile lor, sã informeze

veridic ºi obiectiv populaflia despre evenimentele economice.

Atelier pentru reporteri radio, 15-20 iunie
Atelierul a fost flinut de Patrick COX la Centrul Independent de Jurnalism ºi studiourile

Radio d’Or. Dupã o sãptãmânã de muncã cei ºase participanfli, au realizat o emisiune de

actualutãfli cu o duratã de 30 de minute“Chiºinãul la auz”, care a fost ulterior difuzatã pe

programul I al postului naflional de radio ºi la postul Radio d’Or.

Scopul acestui atelier a fost familiarizarea participanflilor cu principiile de realizare a

reportajelor, ºtirilor ºi a emisiunilor dupã modelul practicat la National Public Radio din

SUA. Participanflii la acest curs au fost de la Radio D’Or (3), Radio Moldova (2) ºi un

corespondent netitular. Un curs similar a avut loc la sfîrºitul lunii iulie 1998.

Curs “Bazele jurnalismului pentru începætori”, 1-4 iulie Chiºinæu, 6-9 iulie, Bælfli
(Proiect realizat în colaborare cu Agenflia Informaflionalã a SUA (USIS) ºi UNICEF)

Obiectivul principal al cursului a fost familiarizarea tinerilor colaboratori ai ziarelor ºcolãreºti

ºi studenfleºti, în vîrstã de la 15 la 20 de ani, cu standardele americane de scriere a ºtirilor

ºi reportajelor, care se bazeazã pe relatarea obiectivã ºi imparflialã a faptelor.

Cursul a fost flinut la Chiºinãu de Burton BOLLAG, corespondent superior pentru Europa,

“Chronicle of Higher Education”, Washington DC., ºi la Bãlfli de Dasa OBEREIGNER,

redactor superior la revista “Transitions”, Cehia.

Participanfli: 28 persoane (13 – elevi ºi studenfli din Chiºinãu ºi 15 – elevi din Bãlfli, Glodeni,

Cahul, Floreºti, Cimiºlia ºi ªoldãneºti).

Deosebit de eficiente s-au dovedit a fi orele practice, pe parcursul cãrora cursanflii au pregãtit

ºtiri ºi articole, au realizat interviuri în stradã, au criticat ºi redactat materialele colegilor.

Tinerii s-au întîlnit  cu jurnaliºtii experimentafli din Moldova: Anatol GOLEA (INFOTAG), Andrei

PORUBIN (Radio Europa Liberã), Arcadie GHERASIM (Radio Moldova), Vasile BOTNARU

(BASA-press), Valeriu SAHARNEANU (Uniunea Jurnaliºtilor). Violeta COJOCARU, consult-

ant naflional al UNICEF, a vorbit în cadrul seminarului despre drepturile copiilor ºi importanfla

cunoaºterii ºi aplicãrii acestora.

Curs de Management radio, 19-20 noiembrie
Cursul a fost flinut de Jim WYCHOR, expert în domeniul audiovizualului din SUA. Atmosfera

neformalã în care s-au flinut lucrãrile atelierului a încurajat participanflii, 11 manageri de la

5 staflii de radio din Chiºinãu ºi 2 locale (situate la Bãlfli ºi Cahul), sã facã schimb de opinii.

Seminarul a produs un impact deosebit, în Moldova constituindu-se un sistem independ-

ent de radiodifziune ºi televiziune în care sunt implicafli oameni cu idei independente, cu

intenflii de a face programe pentru piaflã.

Clubul de presæ de la Chiºinæu
Autorii proiectului lansat în noiembrie 1995 (Comitetul pentru Libertatea Presei ºi Centrul

Independent de Jurnalism) au propus, întîi de toate, un dialog între profesioniºti. Multe

obiective ale clubului sunt complementare – constituirea unui mediu civilizat (neregizat de

autoritãfli, forfle politice) de comunicare a presei cu furnizorii de informaflie, crearea pentru

“toatã lumea jurnalisticã” a condifliilor echitabile de acces la informaflie, cultivarea interesului

persoanelor publice pentru comunicarea cu presa ºi pentru crearea propriei imagini.

Cele mai însemnate întruniri din cadrul Clubului de presã în 1998 au fost:

24 septembrie – cu primarul Chiºinãului Serafim URECHEANU

21 noiembrie – cu membrii Comisiei parlamentare pentru culturã, ºtiinflã, învãflãmînt ºi

mass media: Gheorghe DUCA, Iurie ROØCA, ªtefan SECÆREANU ºi Vasile SPINEI.

25 decembrie – cu Ion STURZA, ministrul economiei, discuflia a avut în obiectiv bugetul

pentru 1999.
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- o revistã analiticã, de sintezã. Printre autorii de articole avem un spectru larg de persoane:

jurnaliºti, analiºti, scriitori, pedagogi în domeniu, tofli reprezentînd în mare masurã presa

independentã, dar ºi cea de stat. Revista apare în douã limbi: romana ºi englezã, ºi este

distribuitã la mai mult de 500 de experfli, organizaflii din domeniul presei ºi jurnaliºti.

Buletinul informaflional pentru jurnaliºti
- are drept scop informarea jurnaliºtilor autohtoni despre evenimentele din presa

internationalã, probleme legate de libertatea presei ºi noutãfli despre presa din Moldova.

Studiul TV al Casei Lumea Deschisã

Studioul a fost fondat în 1995, conceput ca un laborator experimental pentru tinerii

televizioniºti, unde aceºtia puteau sã-ºi manifeste aptitudinile ºi sã-ºi realizeze proiectele.

Studioul a demonstrat cã are toate ºansele de a deveni o structurã permanentã, care sã

realizeze emisiuni, filme, programe de o calitate superioarã faflã de ºcoala tradiflionalã de

televiziune. Interesul tematic al studioului este axat pe problemele de ordin social, prezente

în viafla de fiecare zi, în special cele generate de tranziflia la o economie de piafla ºi de

afirmarea valorilor democratice.

În anul 1998 “Studioul TV” al Casei Lumea Deschisã a realizat urmãtoarele emisiuni:

IMPACT
(emisiune socialæ bilunaræ, durata: 25-30 min., realizator Leontina VATAMANU)
Ciclul de emisiuni “Impact” a însumat 15 ediflii. Obiectivul realizatorilor a fost socialul –

domeniu de primã atenflie într-o societate marcatã de transformãri, cataclisme, dificultãfli

survenite odatã cu reformele. Formula structuralã a emisiunii se baza pe reportaje, diferite

ca tematicã, dar cu finalitate în social, utilizînd reportaje-investigaflie, sondajul, interviul,

eseul etc. Au fost realizate reportaje atît din capitalã, cît ºi în Orhei, Soroca, Teleneºti,

Strãºeni, Ungheni, Tiraspol. Alaturi de reportajele “serioase” au fost ºi lucrãri captînd

ridicolul, absurdul sau insolitul din viafla noastrã: reportajul despre “cultul” seminflelor de

floarea-soarelui, femeile la volan, cel mai vechi tractor din Chiºinãu, posibilitãfli de distracflie

în capitalã, cel mai în vîrstã pictor de ziduri din oraº etc.

“Portretul Generafliei Mele” (autor Leontina VATAMANU, durata 30 min.)
Ciclul de emisiuni pentru tineret “Portretul Generafliei Mele” s-a lansat în 1997. Problematica

ei a vizat tînãrã generaflie din Moldova, care se maturizeazã pe fonul reformelor ºi a tranzifliei.

În 1998 s-au realizat douã emisiuni, difuzate la TVM: “Portretul Generafliei Mele. Vocile”,

care a cîºtigat menfliunea de onoare a Juriului la festivalul TV Locale de la Cosice, Slovacia;

ºi “Tinerii literafli”, emisiune despre tînãrã generaflie de poefli din flarã.

Circul
(emisiune tematicæ, realizatæ de Liliana ONEA, difuzatæ de TVM pe 15 noiembrie 1998,
ora 19.35)
Modalitatea de realizare a fost cercetarea jurnalisticã, investigînd fenomenul artei de circ

din republicã. Istoria circului autohton are la rãdãcinã dinastia de artiºti Breda; accidentul

din 1994 cu Dan ºi Anatol Breda, caz reflectat foarte puflin în presa republicanã, a fost

punctul de pornire. Echipa de filmare a descoperit ºi un conflict în interiorul Circului de

Stat; astfel emisiunea are tangenfle directe cu realitatea curentã, producînd ºi un impact

“de scandal” în societate. Reclamaflia venitã din partea directorului Circului de Stat, dl. Gh.

SLAFENCO, a fost contestatã, atestînd munca profesionistã a studioului.

Cinestezia (emisiune tematicæ, durata 25-30 min., realizator Marin TUREA)
“Cinestezia” a fost un proiect dedicat culturii cinematografice ºi audiovizuale autohtone ºi

internaflionale, popularînd laturi ale audiovizualului neglijate de mass-media din Moldova.

De exemplu, o panoramã a festivalului de la Cannes insoflitã de imagini de la sursã, analiza

ultimului mare eveniment în istoria curentelor cinematografice (fenomenul “Dogma”) ºi o

constantã atenflie pentru tinerii realizatori basarabeni ºi creafliile lor ieºite din comun etc.

Cinestezia propunea o altfel de viziune pentru un alt fel de cinema.
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Emisiunea apare din aprilie 1998; TVM a difuzat 20 de ediflii. Asupra emisiunii au lucrat doi

reporteri, Leana Porubin ºi Tamara Chirilã, regia, scenariul ºi prezentarea ei fiind realizatæ

de Igor Cobîleanschi. Ca gen, “Metropolis” se preteazã unui magazin social cu puternice

influenfle distractive. Pe parcursul emisiilor “Metropolis” a primit mai multe scrisori din partea

telespectatorilor, aceºtea solicitînd reluarea cîtorva materiale. (de ex.”Elucidarea misterului

de la Orhei”, “Directoarea surdã a unui magazin de specializat”, “Prostituflia”, calupul de

reportaje “Vrãjitorii Moldovei” etc.).

Postul Radio D’Or al Casei Lumea Deschisã

Radio d’Or ºi-a dezvoltat prestanfla în cursul anului 1998, amplificînd efortul sãu în domeniul

experimentelor de producere a emisiunilor de diferit profil ºi în difuzãrea de ºtiri pentru

arealul informativ chiºinãuian.

Spre finele anului, analizînd practica anterioarã, administraflia ºi echipa de creaflie au inifliat

un proces de restructurare a concepfliei de emisie ºi a celei organizatorice în sensul

eficientizãrii aplicãrii tehnologiilor avansate. Acesta este obiectivul principal generat spre

finalul anului 1998 pentru activitatea postului Radio d’Or în 1999.

Emisiunile informative
DEI (Departamentul Emisiuni Informative) a reprezentat structura de bazã producãtoare de

informaflie la Radio d’Or, antrenînd 7 persoane (50% din echipa postului). DEI a difuzat 15

emisiuni zilnic, inclusiv douã jurnale cu reportaje de la evenimente importante din Chiºinãu,

ceea ce constituie circa 30 de ºtiri politice, sociale, economice, culturale ºi sportive interne ºi

internaflionale; 30% sunt produse de reporterii Radio d’Or, restul sunt preluate de la agenflii

de ºtiri locale ºi strãine: BASA press, Flux, Infotag, Info-prim, Agenflia de Stat Moldpres.

Prin urmare, 50,000 de persoane - auditoriul sãptãmînal al postului, au posibilitatea sã afle

în fiecare lunã despre circa 700 de evenimente.

Experienfla de producere a programelor la Radio d’Or

Lumea Deschisæ: Talk-show cu invitafli
– voluntari ai Corpului Pãcii, experfli strãini, º.a. Emisiune sãptãmînalã în limba englezã,

dublatã în limba romanã. Autor Tony GHIGA.

Duplex-uri telefonice Chiºinæu-Washington
- 2 discuflii actuale între ziariºtii din Moldova ºi persoane oficiale din SUA, organizate de

Centrul Independent de Jurnalism ºi difuzate la Radio d’Or.

Billboard Top 20
Top 20 al revistei muzicale Billboard (sãptãmînal). Autor Lina BOTNARU.

Shock-Tur
Patima cãlãtoriilor ºi dorinfla de a explora lumea, exprimatã într-un magazin radiofonic de

15 minute cu accente pe valorile turistice ale Moldovei. Autor Viorel MIRON.

Bazar de ªtiri
O selecflie din cele mai deocheate ºtiri ale sãptãmînii, condimentatã cu rubrica “Bazar

Parlamentar”- fraze scãpate de parlamentari în timpul ºedinflelor. Prezentatã sãptãmînal

de Liliana VIfiU.

Cinema d’Or
Feeria ecranelor cinematografice în informaflii, noutãfli, biografii ºi muzicã de film. Un magazin

tematic sãptãmînal pregãtit de Natalia ALBOT.

“Ascultæ d’Or”
Talk-line de searã cu teme alese de cãtre ascultãtori ºi susflinute de Natalia ALBOT.

Fii pe fazæ
Emisiune de analizã cu invitat în studio, care sã dezbatã o problemã foarte actualã cu

ascultãtorii postului. Apariflie sãptãmînalã cu Iulia ONICÆ.

Scrisori de dragoste
Show nocturn, cu talk-line tematic. Iulia ONICÆ.

Dosarele d’Or
Emisiune analitico-informativã sãptãmînalã despre viafla criminalã, pregãtitã ºi prezentatã

de Angela GONfiA.

La Femina
Cea mai feministã emisiune sãptãmînalã, cu ºi despre femei. Autor – Ilona ªCHIOPU.
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Emisiune sãptãmînalã cu invitafli în studio, promovînd idei ºi mesaje optimiste în diferite

teme, autor Igor PÎNZARU.

Cult Media d’Or
Emisiune sãptãmînalã informativã din domeniul culturii, ºtiinflei ºi artei, prezentatã de Aliona

MIRON.

Info Business
Buletin economic: noutãfli din viafla economicã a Chiºinãului ºi a flãrii, cursul valutelor º.a.,

culese ºi prezentate la fiecare douã zile de Iulian BERCU

Deplasæri la seminare, conferinfle, stagii

ªcoala BBC, Bucureºti, cursul din februarie - aprilie 1998

Liliana VIfiU

Stagiu la Universitatea din Madrid, Spania, 1 martie – 31 mai 1998

Victor OSIPOV

Întîlnirea anualã a Consiliului Federafliei Europene a Studenflilor Jurnaliºti, Blagoevgrad,

Bulgaria, 19 – 22 martie 1998

Carolina CRÃCIUN, Alexandru CLIUICOV

Congresul 42 al Federafliei internaflionale a jurnaliºtilor ce scriu pe teme agricole, Bogensee,

Berlin, Germany, 3– 8 iulie 1998

Vladimir JAVGUREANU, Gheorghe TOFAN

Festival Est-Ouest, Die, Franfla, 21– 27 septembrie 1998

Olga OSADCII

Cea de-a doua Conferinfla internaflionalã a directorilor departamentelor culturale (radio),

Germania, 20-24 octombrie 1998

Ilie TELEªCU

Întîlnirea anualã a coordonatorilor mass-media, Budapesta, Ungaria, 29 octombrie – 1

noiembrie 1998

Olga OSADCII

Training TV, Ancara, Turcia, 17-27 august 1998

Alexei GHERCIU

Anna HARLAMENCO

Vitalie GAIDARJI

Samvel SARGSEAN

Vasile GARCIU

Festivalul internaflional al stafliilor de televiziune locale, Kosice, Slovakia, 13–18 octombrie

1998

Alina RADU

Leontina VÃTÃMANU

Seminar “Management Radio, TV”, Odesa, Ucraina, 5 octombrie – 9 octombrie 1998

Victor OSIPOV

Training “Jurnalism TV”, Dnepropetrovsc, Ukraina, 16-21 noiembrie 1998

Snejana DIMITROVA

Stagiu “Managementul ziarului local”, Stockholm, Suedia, 21-99 decembrie 1998

Ana CURCUDEL
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Sarcina principalã a programului este susflinerea procesului de reformã în domeniul

administrafliei publice ºi a inifliativelor autoritãflilor locale, organizafliilor obºteºti, lucrãtorilor

institufliilor de învãflãmînt, cetãflenilor întru perfecflionarea serviciilor prestate de administraflia

localã.

Obiectivele programului cuprind:
- înlesnirea transparenflei în activitatea organelor administrafliei publice locale (APL)

- sprijinirea creãrii unui sistem modern de informare a cetãflenilor

- încurajarea participãrii cetãflenilor la procesul de luare a deciziilor în cadrul administrafliei

publice locale, la înlesnirea proceselor de dezvoltare localã

- instruirea profesionalã a funcflionarilor publici

Programe ºi activitãfli realizate în 1998:

Programe de studiu pentru administraflia publicã

Participarea la stagii, conferinfle ºi seminare internaflionale
Îmbunãtãflirea deservirii în sectorul public, Lituania, 26 – 31 Ianuarie 1998

Gheorghe COJOCARU

Steliana BURLACU

Rolul Guvernului ºi al Parlamentului în mileniul urmãtor, Marea Britanie, 23 – 27 februarie

1998

Arcadie BARBÃROªIE

Promovarea cooperãrii transfrontale în cadrul autoritãflilor locale, Ukraina, 23 – 26 februarie

1998

Iurie LEAªCO

Analiza ºi managementul cheltuielilor publice în procesul bugetar, SUA, 15 – 23 iunie 1998

Raisa DOMINTE

Spre o dezvoltare durabilã localã în Europa Centralã ºi de Est, Bulgaria, 12 – 15 noiembrie

1998

Angela DASTIC

Veaceslav MUNTEANU

Steliana BURLACU

Dezvoltarea de cursuri universitare privind managementul conflictelor, România, 14 – 18

decembrie 1998

Valeriu MUNTEANU

Vizita de documentare a specialiºtilor APL la Fondul Inifliativelor Locale din Bacãu, România

Nicolae MOSCALU

Oxana TIGHINEANU

Tatiana MANOIL

Elena BOTNARI

Proiectul va fi realizat în 1999, încercînd sã optimizeze lucrul specialiºtilor APL în angajarea

tineretului rural în cîmpul muncii. Un grup de specialiºti din Moldova vor vizita Fondul

Inifliativelor Locale din Bacãu. Participanflii vor elabora o strategie comunã în activitatea de

angajare în cîmpul muncii a tineretului ºi un program de acfliune, abordînd teme ca:

pregãtirea profesionalã, medierea muncii, consultanflã în afaceri, Clubul ºomerilor ºi

Incubatorul de afaceri. Vizita va finaliza cu o evaluare, cu elaborarea ºi difuzarea unor

recomandaflii practice pentru specialiºtii pe problemele de tineret ºi lucrãtorii Oficiului forflei

de muncã.
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Un grup de 18 reprezentanfli ai APL au început sã studieze limba englezã la Centrul

“Pro-Didactica”:

Alexei CIUBARÃ

Antonina CAMERZAN

Angela DASTIC

Ghenadie GROSU

Constantin MEREACRE

Iosif MOLDOVEANU

Rodica MOªU

Veaceslav MUNTEAN

Sergiu PALIHOVICI

Steliana BURLACU

Mihai PEREBINOS

Svetlana ANICI

Oleg CHICU

Gheorghe COJOCARU

Leonid GOIMAN

Iurie LEAªCO

Victor POPA

Maria ROªCOVAN

Traducere, publicare ºi donaflie de carte
Completarea ºi dezvoltarea colecfliei “Administrare Publicæ”
Biblioteca AAPM, director de proiect Aurelia HARBUZARU

Scopul proiectului este facilitarea pregãtirii ºi perfecflionãrii specialiºtilor în administraflia

publicã centralã ºi localã, cadrelor ºtiinflifice ºi didactice, inclusiv prin doctorat. Va fi

constituitã o colecflie specializatã de cãrfli, publicaflii în domeniul ºtiinflei administrative,

jurisprudenflã, management, arta comunicãrii, psihologia conducerii, moderarea conºtiinflei

civice.

Editarea Dictionarului de nume, autor Maria Cosniceanu
Editura Museum, directori de proiect Iurie COLESNIC, Andrei SULTAN

Dicflionarul va contribui la scrierea corectã a numelor în toate actele ºi documentele oficiale

ale administrafliilor publice locale; 1000 ex. vor fi distribuite reprezentanflilor APL.

Editarea manualului “Drept Public”, autor Victor POPA
100 exemplare urmeazã a fi donate organizafliilor neguvernamentale ce activeazã în

domeniul respectiv, Primãriei municipiului, Cancelariei de Stat, etc.

Instruirea administrafliilor publice locale

Seminare ºi instruire
“Programul Administraflie publicæ localæ – prioritate a Fundafliei Soros Moldova”,
Moldova, 22 mai 1998, sediul Fundafliei Soros Moldova
Seminarul a informat potenflialii beneficiari despre program (activitãfli, direcflii principale,

prioritãfli, modalitãfli de obflinere a finanflãrii în cadrul programului).

Elaborarea proiectelor ºi colectarea de fonduri în domeniul administrafliei publice, 19
iunie 1998
Centrul “CONTACT”

30 reprezentanfli ai APL ºi ONG au beneficiat de instruire privind scrierea proiectelor ºi

colectarea de fonduri în domeniul administrafliei publice.

Obflinerea cunoºtinflelor necesare în lucrul cu tineretul, 2 martie – 15 iunie 1998
Centrul de educaflie pentru o societate deschisã, Sîngerei, director de proiect M. DRUGA

25 specialiºti de tineret ºi 10 lideri ONG din Sîngerei ºi Teleneºti au beneficiat de instruire

privind organizarea lucrului cu tineretul la nivel local (elaborare / promovare de proiecte ºi

realizare a lor împreunã cu tineretul). Alt scop al proiectului a fost crearea grupurilor de

inifliativã a tinerilor, care sã conlucreze cu ONG locale ºi APL, facilitarea comunicãrii între
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Instruirea funcflionarilor publici responsabili de lucru cu tineretul din sudul Moldovei,
Cahul, 17 –20 iunie 1998, Cimiºlia, 24-27 iunie 1998, Comrat, 26-29 august 1998
Asociaflia obºteascã de tineret “Protex Juneo”, director de proiect Ghenadie GROSU

Proiectul a contribuit la recalificarea ºi formarea specialiºtilor în problemele de tineret din

primãriile satelor ºi comunelor din sudul Moldovei. Au fost organizate 4 seminare privind

politica de tineret ºi organizarea activitãflilor cu tineretul pentru 100 specialiºti din Cahul,

Vulcãneºti, Cantemir, Leova, Comrat, Basarabeasca, Ceadîr-Lunga, Taraclia ºi Cimiºlia.

Aspecte discutate: metode noi de lucru cu tinerii, propuneri concrete în sprijinul tinerilor

din sate ºi comune, implicarea tinerilor în rezolvarea problemelor locale, îmbunãtãflirea

calitãflii vieflii asociative a tinerilor prin elaborarea ºi promovarea proiectelor locale.

Perfecflionarea specialiºtilor ce lucreazæ cu tineretul, 14 iunie – 18 septembrie 1998
ONG “Moºtenitorii”, director de proiect Nicolae MOSCALU

Cele patru cursuri de instruire cu durata de 12 zile au avut drept scop creºterea nivelului

profesional al specialiºtilor ºi Îmbunãtãflirea calitãflii activitãflilor desfãºurate în rîndurile

tinerilor.

Perfecflionarea funcflionarilor publici - specialiºti în problemele tineretului, 24
septembrie – 10 decembrie 1998
Consiliul Raional al Tineretului, Comitetul Executiv Raional Vulcãneºti, director de proiect

Eugenia STAMU

Instruirea oferitã a vizat recalificarea ºi formarea specialiºtilor în problemele tineretului ºi a

unor potenfliali lideri de tineret din raioanele de sud ale Republicii Moldova (Ceadîr-Lunga,

Leova, Cantemir, Cahul), Ukraina (Reni) ºi Romania (Galafli ºi Brãila) pentru a îmbunãtãfli

calitatea activitãflilor realizate de tineret, a fortifica colaborarea regionalã ºi a consolida

viafla asociativã a tinerilor din raza geograficã menflionatã.

Instruirea funcflionarilor publici responsabili de lucru cu tineretul, Rezina, 26-31
octombrie 1998, 11-12 decembrie 1998, ªoldãneºti, 23-28 noiembrie 1998
Asociaflia raionalã de dezvoltare durabilã “Victoria”, director de proiect Vasile POPEL

120 specialiºti în problemele tineretului din Rezina, Rîbnifla, ªoldaneºti, Camenca au fost

implicafli în activitatea de instruire. Rezultatele preconizate ale seminarelor se vor materializa

în intensificarea cooperãrii regionale în domeniul politicii de tineret, restabilirea contactelor

ºi proiecte comune cu reprezentanfli de pe ambele maluri ale Nistrului

Competiflii republicane “Aprecierea gradului de pregætire a echipelor sanitare din Re-
publica Moldova”, 23-24 iulie 1998
Departamentul protecfliei civile ºi situafliilor excepflionale al Republicii Moldova, director de

proiect Nicon CÎRSTEA

Competifliile au testat gradul de pregãtire pentru acordarea de ajutor medical victimelor

care au suferit de pe urma calamitãflilor naturale ºi în cazuri de accidente în producflie.

Echipele sanitare sunt instruite ºi participã la diverse acfliuni aferente: recunoaºterea

epidemiologicã, cãutarea victimelor, transportarea persoanelor lezate, etc.

Simpozion ºtiinflific naflional “Statul de drept ºi administraflia publicæ”, 28 noiembrie 1998
Agenflia Naflionalã pentru Dezvoltare Localã ºi Regionalã din Moldova, director de proiect

Iurie LEAªCO

Spectrul de discuflii al simpozionului a cuprins programele de cercetãri comune în domeniul

APL, reforma AP, promovarea specialiºtilor, lectorilor, doctoranzilor din domeniul APL,

promovarea inifliativei civice, formarea concepfliei ºtiinflifice privind cadrul juridico-instituflional

al sistemului de administrare publicã, contribuind la consolidarea statului de drept,

publicarea rezultatelor cercetãrilor în domeniu.

Managementul alegerilor locale (proiect în derulare, se va realiza în 1999)
Asociaflia Primarilor din Republica Moldova, director de proiect Mihai PEREBINOS

Scopul proiectului este educarea civicã a autoritãflilor publice locale privind cunoaºterea ºi

respectarea legislafliei electorale. Vor fi elaborate ºi difuzate broºurile “Situaflii electorale ºi

moduri de soluflionare”, “Situaflii electorale ºi modurile de soluflionare a lor”, ghidul elec-
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alegerilor locale” vor fi organizate în raioane ºi la Chiºinãu.

Formare de formatori ºi instruire pentru funcflionarii publici locali
Arta ºi ºtiinfla conducerii în APL, Ungheni, 22-25 ianuarie, ªtefan-Vodã, 25-28 martie, Anenii-

Noi, 26 februarie–1 martie 1998

Asociaflia Primarilor din Republica Moldova, director de proiect Mihai PEREBINOS

Cele 3 seminare cu participarea reprezentanflilor APL din România ºi Ukraina au oferit

pentru 120 aleºi locali, funcflionari publici ºi consilieri programele de instruire elaborate de

cãtre Centrul Nafliunilor Unite pentru Aºezãri Omeneºti (UNCHS), descifrînd rolurile de

strateg, factor de decizie, factor de putere, comunicator, facilitator, mobilizator, negociator,

finanflist, supraveghetor, organizator al institufliei, lider.

Proiecte ale administrafliei publice locale

Asistenflã pentru proiecte de dezvoltare
Vizita unui grup de primari, reprezentanfli politici la nivel local ºi naflional din Italia la
Chiºinæu, 27 mai – 10 iunie 1998
Primãria municipiului Chiºinãu, director de proiect Artur LUNGU

Vizita i-a familiarizat cu sistemul administrativ din Republica Moldova, patrimoniul istoric ºi

tezaurul cultural, identificînd posibilitãfli investiflionale.

Dezvoltare localæ în satul Chircæieºti, 30 iunie 1998 – 22 iunie 1999
ONG “Terra”, director de proiect Tudor CÎªLARU

Programul vizeazã dezvoltarea practicã a cetãfleniei locale prin antrenarea cetãflenilor în

procesul de luare a deciziilor în comunitate (educarea ecologicã ºi economicã a tineretului,

publicitatea ºi promovarea producfliei agricole). Astfel vor fi fortificate relafliile de colaborare

ºi schimb de experienflã între agronomi, ingineri, economiºtii din comunã, stimulînd ajustarea

mediului rural la necesitãflile economiei de piaflã.

Relaflii cetæfleni – autoritæfli publice locale – ONG, 23 septembrie 1998-15 aprilie 1999
Asociaflia obºteascã “Rusticum”, director de proiect Lidia IONAª

Comunicarea permanentã ºi eficientã între cetãfleni – APL - instituflii publice locale este

obiectivul vizat de proiect. El se realizeazã prin 4 seminare pe teme economice, ecologice

ºi civice, un program de educaflie civicã (ºcoli, ziar, TV localã), deschiderea unor oficii

consultative pe lîngã Primãrie în domeniul agriculturii, economiei, comerflului, sprijinul

producãtorilor individuali ºi colectivi, colaborare practicã între asociafliile obºteºti, agenfli

economici, cetãfleni.

Transparenfla administrafliei publice locale, 13 octombrie 1998 – 10 mai 1999
Centrul DVA “Alternativa”, director de proiect Sergiu CULIBABA

Transparenfla APL în raionul Fãleºti este un deziderat tradus în practicã printr-o serie de

acfliuni: deschiderea unui oficiu specializat “Uºile deschise” ºi a unei baze de date

computerizate pentru acumularea / distribuirea informafliei despre APL ºi accesul populafliei

la informaflie, participarea cetãflenilor la procesul de luare a deciziilor, seminare de instruire

a funcflionarilor APL, editarea unui buletin informativ lunar “Curierul APL Fãleºti” (5 numere

cu tiraj 200 ex.), sondaj de opinie privind activitatea APL ºi perspectivele dezvoltãrii lo-

cale; editarea unei broºuri cu rezultatele sondajului.

Stimularea activitæflii creative a membrilor comunitæflii în dezvoltarea localæ, 9 octombrie
1998 – 5 aprilie 2000
Primãria satului Talmaza, raionul ªtefan Vodã, director de proiect Grigore PUªCÃ

Proiectul încurajeazã participarea cetãflenilor la administrarea publicã ºi dezvoltarea unor

relaflii mai democratice dintre cetãfleni ºi APL, formarea unor noi servicii publice locale ºi

îmbunãtãflirea deprinderilor de conducere a APL. În acest scop sunt prevãzute un sondaj

local, instituirea organului de presã a Consiliului sãtesc ce reflectã activitatea APL,

elaborarea unor strategii locale în comun cu Primãria, Consiliul sãtesc ºi cetãfleni,

consolidarea legãturii dintre APL ºi cetãfleni prin mese rotunde, consilii deschise, întîlniri,

analiza schimbãrilor survenite ºi acumularea practicii de comunicare dintre APL ºi cetãfleni.
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economici din raionul Ialoveni, 23 decembrie 1998 – 15 martie 1999
Comitetul Executiv Raional Ialoveni, director de proiect Ivan MORARI

Proiectul îºi propune sã aprecieze eficienfla formelor de lucru a agenflilor economici din

raionul Ialoveni, folosind o serie de activitãfli: familiarizarea producãtorilor cu formele de

organizare prevãzute de lege, formularea principiilor de cooperare a producãtorilor din

agriculturã, discutarea parametrilor optimali de producere a fiecãrui tip de gospodãrire.

Consolidarea legãturilor dintre Comitetul Executiv raional ºi agenflii economici locali va

contribui la o mai bunã înflelegere a stãrii de lucru în economia raionului.

Promovarea transparenflei institufliilor publice, 15 decembrie 1998 – 10 mai 1999
Fundaflia Viitorul, director de proiect Ion CUHAL

Scopul proiectului este promovarea transparenflei institufliilor publice din Republica Moldova,

democratizarea spafliului de comunicare civicã. Realizarea lui prevede un seminar la

Chiºinãu, Bãlfli ºi Comrat cu tema “Spre un stat de drept prin instituflii publice transparente”,

încurajînd dezbaterile publice asupra deschiderii ºi accesibilitãflii institufliilor de stat. Se

prevede editarea a 4 prospecte de prezentare a Direcfliilor ºi Regiilor Primãriei municipiului

Chiºinãu: Direcflia funciarã, Oficiul forflei de muncã, Direcflia APL ºi Regia spafliului locativ,

care sã faciliteze comunicarea cetãflenilor cu autoritãflile publice. Buletinul informativ “Noutãfli

civice” va contribui la evaluarea transparenflei institufliilor publice, la lãrgirea arealului ONG-

urilor aderente la proiect, la optimizarea relafliilor reprezentanflilor sectorului asociativ cu

autoritãflile publice.

Elaborarea strategiilor de dezvoltare economicæ pentru Primæria Vadul lui Vodæ, 1999
Centrul dezvoltãrii strategice raionale a oraºului Vadul lui Vodã, director de proiect Roman

CHIRCÃ

Procesul de elaborare a strategiilor de dezvoltare pentru administraflia publicã localã din

Vadul-lui-Vodã include seminare “Concesiunea în administraflia publicã localã”,

“Mecanismele ºi instrumentele de gestiune a finanflelor în administraflia publicã localã” ºi

“Taxele ºi impozitele în administraflia publicã localã”, elaborarea unui set de documente

pentru petrecerea licitafliilor, a concepfliei de dezvoltare ºi a materialelor promoflionale ale

regiunii.

Utilizarea tehnologiilor informaflionale moderne în lucrul APL (proiectul se va realiza în 1999)
Inifliativã a Asociafliei Primarilor din Republica Moldova, Fundaflia Soros Moldova

Scopul proiectului este implementarea noilor tehnologii informaflionale în lucrul autoritãflilor

publice locale.

Centrul de consultare pentru administrafliile din Republica Moldova (proiectul se va
realiza în 1999)
Federaflia Puterilor Locale ºi Regionale din Republica Moldova, director de proiect Artur

LUNGU

Centrul de consultanflã ºi relaflii publice va activiza comunicarea dintre administrafliile lo-

cale pe orizontalã, va servi transparenflei practicilor ºi proiectelor utile la nivel local ºi pentru

consultanflã în reorganizarea Federafliei Puterilor Locale ºi Regionale conform modificãrilor

teritorial-administrative. O campanie de presã va mediatiza Federaflia ºi rolul ei în conjugarea

eforturilor autoritãflilor locale ºi regionale pentru depãºirea dificultãflilor ºi problemelor

perioadei de tranziflie ºi a dezvoltãrii locale durabile.

Planurile de amenajare a teritoriului ºi impactul lor asupra activitæflii APL. Plan
urbanistic general, 23 iunie 1997 - prezent
Biroul de producere ºi proiectare al arhitectului-ºef al or. Orhei, director de proiect Tudor

VIªANU

Proiectul lansat în 1997 are drept scop elaborarea proiectului pilot al Planului Urbanistic al

or. Orhei prin sinteza metodologiilor vest-europene ºi a bazei legislative proprii. Experienfla

flãrilor vest-europene este relevantã, administrafliile publice locale utilizînd planuri urbanistice

ºi de amenajare a teritoriilor pentru obflinerea unor rezultate economico-sociale mai eficiente.

Activitãfli în cadrul proiectului: crearea metodologiei de elaborare a Planului Urbanistic

General, editarea unui Ghid de elaborare a Planului Urbanistic General cuprinzînd
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experienflei acumulate.

Asociaflii de locatari ºi proprietari ai locuinflelor privatizate
Crearea Uniunii Naflionale a Asociafliilor de Locatari din Republica Moldova, 2 aprilie
- 2 octombrie 1998
Asociaflia obºteascã “Locuinfla”, director de proiect Alexandru BURBULEA

Proiectul ºi-a propus sã contribuie la formarea Uniunii Naflionale a Asociafliilor de Locatari

din Republica Moldova ºi a Asociafliilor de Proprietari de Locuinfle Privatizate. A fost elaborat

ºi discutat public proiectul statutului Uniunii ca ONG independentã, care va reprezenta ºi

apãra interesele Asociafliilor proprietarilor de locuinfle privatizate ºi locatarilor individuali.

Statutul a fost aprobat la conferinfla de constituire a Uniunii; au fost alese organele de

dirijare a acestei organizaflii.

Transpunerea în viaflæ a reformei locative în oraºul Criuleni, 1 martie 1998 – 1 martie 1999
Asociaflia obºteascã a proprietarilor de imobil “Propimob”, director de proiect Ion SIMON

Studiind mersul reformei locative, autorii proiectului au încercat sã faciliteze pentru

proprietarii de imobil din or. Criuleni organizarea asociafliilor, contribuind la îmbunãtãflirea

întreflinerii fondului locativ al oraºului. Paºii întreprinºi: Informarea cetãflenilor despre legislaflia

ce fline de proprietatea imobiliarã ºi succesele altor asociaflii, fondarea asociafliilor de

proprietari ºi documentarea lor.

Deprinderi de autodirijare în cadrul comunitæflilor oræºeneºti, Chisinau, 3 decembrie 1998
Fundaflia Moldova Modernã, d irector de proiect Valeriu RENIfiÃ

La 3 decembrie 1998 a fost organizat un seminar la care au participat organizaflii financiare

ºi neguvernamentale internaflionale, autoritãfli responsabile pentru privatizarea fondului

locativ de stat din Moldova, autoritãfli publice locale. Scopul seminarului a fost informarea

opiniei publice ºi autoritãflilor locale pentru soluflionarea problemelor ce flin de gestionarea

ºi funcflionarea reuºitã a fondului locativ, examinarea problemelor legate de starea actualã

ºi perspectivele fondului locativ cu multe etaje din localitãflile urbane ale Republicii Moldova,

editarea unui buletin special al noii publicaflii periodice “Scara nr. 5” destinatã locuitorilor

urbelor.

Sistemul modern de administrare publicæ localæ în cartierul din 10 case cu 5 etaje de
pe str. Gribov, or. Durleºti, 28 aprilie 1998 – 28 aprilie 1999
Asociaflia proprietarilor de locuinfle privatizate nr.53/160 coop, Petru CERNOMOREfi

Scopul proiectului este crearea unui centru modern local de informare a cetãflenilor în

baza unei sãli computerizate; aceasta va favoriza transparenfla administrafliei Asociafliei ºi

conlucrarea cu administraflia localã ºi centralã întru soluflionarea problemelor socio-

economice locale, rezolvarea problemelor sanitare ºi ecologice. În baza centrului (folosind

încãperile subsolurilor) pot fi organizate secflii sportive pentru atragerea tineretului întru

combaterea criminalitãflii în rîndul minorilor, servicii medicale ºi îngrijirea pensionarilor

singuratici la domiciliu.
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Scopul programului este asistenfla reformei juridice; din moment ce reforma juridicã este

de competenfla institufliilor guvernamentale, programul de drept a activat ºi activeazã în

continuare în strictã concordanflã cu legea.

Domenii majore de activitate:
- asistenflã pentru educaflia juridicã la toate nivelurile

- elaborarea ºi implementarea proiectelor orientate spre activitãfli juridice profesionale ºi

consolidarea independenflei justifliei

- reforma organelor de poliflie ºi promovarea idealurilor drepturilor omului în mediul ofiflerilor

de poliflie

Motivaflie:
Educaflia juridicã este bazatã pe un curriculum ineficient care se datoreazã accesului limitat

la multiplele amendamente în cadrul legislafliei naflionale ºi insuficienflei colaborãrii institufliilor

de învãflãmînt juridic din Moldova cu omologi europeni. Un alt motiv pentru ineficacitatea

educafliei juridice ar fi lipsa manualelor competitive ºi lipsa finanflelor pentru achiziflionarea

lor. Conform opiniei unor specialiºti naflionali, problema majorã a învãflãmîntului juridic

universitar constã în faptul cã acesta este exclusiv în competenfla Ministerului Educafliei ºi

ªtiinflei în timp ce Ministerul Justifliei are o implicare absolut nesemnificativã în procesul de

învãflãmînt juridic ºi mai concret, în procesul elaborãrii acestuia.

În ceea ce priveºte activitatea juridicã profesionalã, sistemul juridic al Republicii Moldova

se confruntã cu probleme ca: frecvente schimbãri în legislaflie însoflite de ambiguitãfli ºi

adesea de lipsã de consistenflã; accesul limitat al ofiflerilor de poliflie, judecãtorilor,

procurorilor la modificãrile aduse legislafliei, în special în regiuni îndepãrtate de centru,

datorat reflelelor informaflionale depãºite (recalificarea nesistematicã a specialiºtilor, lipsa

surselor financiare pentru crearea unei baze juridice computerizate); corupflia în mediul

persoanelor care formeazã comunitatea juridicã ºi care se datoreazã în mare parte

independenflei pur declarative a justifliei ºi deficitului bugetar care creeazã sol fertil pentru

corupflie; persoanele nu-ºi cunosc drepturile ºi de aceea se înregistreazã cazuri frecvente

de încãlcare a unor drepturi primare.

Asistenfla educafliei juridice

Asistenfla Curriculum-ului universitar
Programul a susflinut prin granturi (de pînã la $500.00) inifliative care ar contribui la ridicarea

nivelului de pregãtire profesionalã a profesorilor universitari ºi la creºterea competitivitãflii

ºi calitãflii cursurilor acestora:

Elaborarea cursurilor noi ºi restructurarea celor existente. A fost anunflat un concurs pub-

lic; candidaflii au depus programul analitic al cursului ºi un set de documente.

Elena ARAMÃ, Curs de teorie generalã a dreptului

Ion RUSU, Andrei GUªTIUC, Curs de drept bancar

Gheorghe GOLUBENCO, Curs de criminalisticã

Maria ORLOV, Curs de drept administrativ ºi ºtiinfla administrafliei

Cercetare ºtiinflificã ºi definitivare a tezelor de doctorat în domeniul dreptului. Dosarul

candidaflilor a inclus o copie a tezei de doctorat sau planul cercetãrii ºtiinflifice.

Alexandru ARMEANIC, Reglementarea juridicã a impozitelor în România ºi Republica Moldova

Silvia POGOLªA, Starea Civilã în Dreptul Internaflional Privat

Zinaida LUPAªCU, Istoria Dreptului Românesc

Galina BOSTAN, Moºtenire legalã în legislaflia Republicii Moldova comparativ cu legislaflia

României

Gheorghe GLADCHII, Probleme victimologice ale combaterii infracfliunilor grave contra

persoanei în Republica Moldova

Iurii IORDAN, Particularitãflile regimului de cooperare economicã cu parteneri strãini

Igor CLIPII, Principiul separafliei puterilor în Stat
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Elena MOCANU, Dreptul Muncii

Lidia MACOVEI, Contractul comercial de vînzare – cumpãrare

Maria COTLÆU, Limba Francezã pentru juriºti

Efim MOHOREA, Logica Juridicã

Lilia GREBINCEA, Dreptul Comerflului Internaflional

Valeriu ZUBCO, Ion CREANGA, Drept Administrativ

Victor POPA, Drept Parlamentar

Svetlana RUSNAC, Psihologie Judiciarã

Elena CONSTANTINESCU, Drept Succesoral

Igor DOLEA, Drept de Procedurã penalã

Simion DORAª, Criminalitica: Tactica ºi metodica cercetãrii criminalistice

Gheorghe GOLUBENCO, Examinarea preliminarã a urmelor la fafla locului

Pavel ZAMFIR, Dreptul mediului

Alexandru ROTARI, Aurel BÆIEØU, Oleg ALEXA, Dreptul Comerflului Internaflional

Dupã elaborarea manualelor, autorii au avut posibilitatea sã obflinã granturi pentru publicare

(în cazul co-finanflãrii de pânã la 50 %). O comisie specialã de experfli a fãcut selectarea:

Vasile FLOREA, Drept Execuflional Penal

Victor POPA, Drept Public

În cadrul aceluiaºi program, profesori ai facultãflilor de drept au participat la cursuri de

instruire în domeniul dreptului.

Programul de training al COLPI pentru tineri profesori ai facultãflilor de drept din flãrile

fostei URSS

Vlada LÎSENCO, Ion POSTU, Lidia MACOVEI, Ion CÆPÆfiÎNÆ

Biblioteca juridicã
A fost fãcutã o donaflie de carte juridicã cãtre USM, ASEM, ULIM, UPS, AAPM, AP, UCCM,

USB ºi colegiile unde studiul dreptului este domeniu prioritar: Colegiul Republican de

Informaticã ºi Drept, Colegiul Naflional de Comerfl, Colegiul de Economie ºi Drept.

Necesitatea de procurare a literaturii juridice este augmentatã ºi de reducerile bugetare

ale Ministerului Educafliei ºi ªtiinflei. Obiectivul programului nu a fost procurarea ºi distribuirea

cantitãflii de cãrfli necesarã tuturor universitãflilor, ci punerea la dispoziflia studenflilor a

publicafliilor celor mai recente, cãrfli scrise de autori naflionali ºi strãini. S-a încercat

procurarea unui numãr maxim de titluri recomandate de specialiºti. S-a dovedit cã numãrul

specialiºtilor autohtoni, autori de  manuale competitive în domeniul dreptului, este în

continuã creºtere ºi procurarea acestora este un mijloc adecvat ºi eficient de a aduce

cunoºtinflele ºi practica specialiºtilor naflionali în mediul studenflesc.

O bunã parte din program a fost dedicatã abonãrii de reviste juridice pentru facultãflile de

drept. A fost inifliatã o colaborare cu programul de donaflie a revistelor în Europa Centralã

ºi de Est, ªcoala pentru Cercetãri Sociale. Reducerea de prefl oferitã de acest program a

fost de 60-70%. A mai fost oferit ºi un numãr de reviste cu titlu gratuit pe termen de un an.

În 1998 s-a fãcut abonament la aproximativ 15 titluri pentru facultãflile de drept ale USM,

AP, USB, USU, ULIM. În procesul de selectare a titlurilor conform necesitãflilor a fost absolut

important sã fie consultafli decanii facultãflilor de drept. S-a fãcut ºi un studiu comparat al

ofertelor editurilor din strãinãtate. Ca exemplu am putea menfliona titluri de manuale scrise

de autori naflionali ºi donate facultãflilor de drept:

Nicolae ROªCA, Dreptul Afacerilor

Svetlana BODIUL, Protecflia juridicã a invenfliilor

Gheorghe AVORNIC, Bazele Statului ºi Dreptului ºi Teoria Generalã a Dreptului

Codul de Procedurã Civilã

80 titluri de carte de autori strãini au fost procurate ºi donate.

Competifliile Moot Courts
Competifliile Moot Courts sînt competiflii internaflionale de dezbateri judiciare. Programul

este administrat de Asociaflia din Moldova pentru dezbateri judiciare, creatã ca parte

componentã a ELSA Moldova. Competifliile acordã studenflilor o perioada de pregãtire de

6 luni pentru depunerea unui dosar (apr. 50 pagini) argumentînd asupra cazului propus
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utilizînd baze de date juridice din Vest. Minuturile sînt rescrise ºi reexaminate, variantele

fiind examinate minuflios de cãtre antrenorul echipei ºi alfli specialiºti numifli de cãtre antrenor.

În anul 1998 programul de drept a suportat integral cheltuielile financiare necesare pentru

participarea a 4 grupuri de studenfli la 4 dintre cele mai prestigioase competiflii:

Ph. C. Jessup, Washington, SUA

Telders, Haga, Olanda

Concursul Internaflional de dezbateri judiciare în Europa Centralã ºi de Est, Praga, Cehia

Competifliile Rene Cassin, Strassbourg, Franfla

Echipele din Moldova au fost formate din 4 studenfli fiecare, care au intrat în concurs cu

reprezentanfli a peste 70 de flãri. Republica Moldova a fost reprezentatã de Carolina

SMOCHINÆ, Sergiu MIHOV, Aliona DELEV, Veaceslav BALAN, Ala BUJAC, Carina

fiURCANU, Alexandru fiUCANU, Alexandru ZGARDAN, Alina BRAªOVEANU, Natalia

CORJA, Veaceslav DODONU, Alexandru ZARA, Natalia CATRINESCU, Dragoº

CUCEREANU, Irina GUfiU.

În 1998 Asociaflia Barourilor Americane / Inifliativa juridicã în Europa Centralã ºi de Est

(ABA/CEELI) printr-un contract de colaborare cu Fundaflia Soros Moldova a administrat

procesul de selectare a participanflilor, a urmãrit dezvoltarea programului la nivel de

competiflii naflionale (pentru a selecta cei mai buni studenfli) în colaborare cu Asociaflia

pentru Dezbateri judiciare din Moldova.

Clinica Juridicã
În 1998 Programul de Drept al Fundafliei Soros Moldova a desfãºurat o colaborare

semnificativã cu COLPI (Institutul pentru Politicã Juridicã ºi Constituflionalã) în vederea

implementãrii unui proiect de lungã duratã pentru crearea ºi dezvoltarea Clinicii Juridice.

În rezultatul participãrii la Conferinfla COLPI pentru reprezentanflii Clinicilor Juridice,

Facultatea de Drept a USM a prezentat Senatului Fundafliei Soros Moldova un proiect

aprobat ºi de  COLPI; în rezultat Clinica Juridicã a USM a obflinut un grant de $40,000.00

(co-finanflare  FSM ºi COLPI). Acesta este un proiect de parteneriat între USM, care a

acordat spafliu ºi Academia de Drept din Moldova, care a acoperit cheltuielile de renovare.

Clinica Juridicã este compusã din douã secfliuni: secfliunea cazuri civile ºi secfliunea pentru

protecflia drepturilor omului. Cea de a doua îºi desfãºoarã activitatea în strînsã colaborare

cu Comitetul Helsinki pentru drepturile omului din Moldova. Scopul Clinicii este unul dublu:

acordarea de asistenflã juridicã gratuitã persoanelor care reprezintã categorii social

vulnerabile ºi dezvoltarea deprinderilor practice ale studenflilor, aplicînd cunoºtinflele

teoretice acumulate în procesul de învãflãmînt universitar. Acest tip de asistenflã este acordat

în circumstanfle reale, astfel încît studenflii sînt obligafli sã aibã o atitudine responsabilã.

Studenflii vor aplica legea, dezvoltîndu-ºi capacitatea de analizã, evaluare ºi înflelegere

criticã a rigorilor legii. Ei devin familiarizafli cu institufliile juridice ºi diversele structuri ale

sistemului juridic.

Din ziua creãrii (14 septembrie 1998), Clinica Juridicã a USM a reuºit sã ofere urmãtoarele

tipuri de asistenflã juridicã:

- Consultaflie juridicã

- Întocmirea actelor procedurale

- Reprezentarea clienflilor în instanfle de judecatã (selectiv): Judecãtoria sectorului Centru,

Judecãtoria sectorului Botanica (municipiul Chiºinãu), Curtea de Apel a Republicii Moldova,

Tribunalul Chiºinãu, Curtea Supremã de Justiflie

La momentul de faflã în clinicã lucreazã 125 de studenfli împãrflifli în grupuri de cîte 5 persoane,

fiecare grup fiind condus de un avocat profesionist; echipele lucreazã în Clinicã timp de un

an. În perioada septembrie 1998-februarie 1999 Clinica a acordat asistenflã unui numãr de

peste 155 clienfli. Aproximativ la 128 din ei li s-a acordat consultanflã juridicã ºi, aproximativ

25 de persoane au obflinut consultanflã telefonicã. În aceeaºi perioadã studenflii de la Clinica

Juridicã au participat în 31 de procese în instanflã ºi au cîºtigat 7 din ele.
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Programul a fost lansat din inifliativa COLPI în 1997, ca idee a creãrii unor lucrãri ce reprezintã

idei fundamentale în diverse domenii de drept (Basic Concept), destinate flãrilor unde legislaflia

este instabilã ºi incoerentã, cu o procedurã dificilã de implementare. Un specialist est - sau

vest - european în procedurã penalã, spre exemplu, scrie o lucrare ce prezintã nofliuni de

bazã ºi esenfliale asupra unui domeniu de drept ºi un numãr de practici legislative ºi admin-

istrative general valabile. Textul de bazã (apr. 250 de pagini) este tradus în limba românã ºi

prezentat spre analizã unuia sau doi specialiºti naflionali. Aceºtia în calitate de co-autori

adapteazã textul la rigorile legislative naflionale, dublînd volumul textului. În mod ideal co-

autorul naflional ºi-ar elabora lucrarea în colaborare cu autorul originar. În 1998 Fundaflia

Soros Moldova (cofinanflare COLPI) a lansat elaborarea comentariilor la douã lucrãri - concepte

de bazã asupra Dreptului procesual penal ºi asupra Dreptului de proprietate. COLPI a oferit

douã lucrãri din seria conceptelor de bazã, ambele fiind traduse în limba românã:

Ugo MATEI, Principii de bazã asupra Dreptului de proprietate

George P. FLETCHER, Principii de bazã asupra Dreptului penal

Pentru comentarii ºi adaptarea textului “Dreptului de Proprietate” au fost deja selectafli doi

specialiºti naflionali dupã formula: unul din specialiºti este persoanã cu renume în domeniul

respectiv, activitatea cãruia este caracterizatã prin profesionism ºi valoare incontestabilã

pentru reforma juridicã. Cel de al doilea specialist este o persoanã cu puflinã practicã

juridicã, dar cu o pregãtire teoreticã foarte impunãtoare.

Odatã stabilite planul de scriere ºi conflinutul capitolelor, este recomandabil ca specialiºtii

naflionali sã lucreze în colaborare cu autorul textului de bazã.

Comentariile asupra Dreptului Procesual Penal întîrzie, deoarece Parlamentul va adopta în

aproximativ o jumãtate de an noul Cod penal ºi de procedurã penalã ºi noul Cod civil ºi de

procedurã civilã, ce vor confline numeroase reglementãri calitativ diferite asupra dreptului

de proprietate ºi a procedurii penale. Specialiºtii naflionali contactafli pentru lucrul asupra

acestor douã lucrãri vor întârzia definitivarea lucrãrii pentru a o ajusta la noile coduri.

Proiecte orientate spre susflinerea activitãflii juridice
profesionale

Comentarii la legislaflie
fiãrile post sovietice au o problemã comunã ºi specificã a legislafliei schimbãtoare. Aceleaºi

chestiuni juridice sînt reglementate în mod diferit prin legi diferite, creînd dificultãfli în aplicare ºi

interpretãri contradictorii. Un exemplu este situaflia juridicã a sectorului neguvernamental în

Republica Moldova, unde nu existã o lege a organizafliilor neguvernamentale, avînd în schimb

o lege contradictorie a asociafliilor obºteºti. Avem astfel un numãr mare de instituflii care, purtînd

numele de fundaflie, desfãºoarã o activitate complet diferitã de cea a unei fundaflii reale.

Motivaflia fiind clarã, la începutul anului 1998 s-a anunflat o competiflie deschisã prin care

specialiºti în diverse domenii ale dreptului au fost invitafli sã comenteze asupra valorii,

competitivitãflii ºi aplicabilitãflii unor astfel de legi controversate. Prioritate (nerestrictivã) a avut

legislaflia cu privire la sectorul neguvernamental. Un alt domeniu de comentarii a fost protecflia

drepturilor omului cu referire specialã la convenfliile ºi tratatele internaflionale la care Republica

Moldova este parte ºi comentarii asupra situafliilor conflictuale dintre aceste documente ºi acte

juridice naflionale. În cadrul programului au fost acordate urmãtoarele granturi:

Comentarii ºi explicarea mecanismelor de implementare a tratatelor bilaterale ºi
multilaterale încheiate între Republica Moldova ºi Ucraina, România ºi Rusia cu privire
la acordarea asistenflei juridice
Vitalie NAGACEVSCHI, Oleg LUPAN, Vitalie MIRONOV, Galina BOSTAN

Comentarii la Constituflie
Corneli GURIN, Mihai COTOROBAI, Boris NEGRU, Gheorghe SUSARENCO, Pavel

BARBALAT, Alexandru ARSENI, Ion GREANGÆ

Comentarii la Legea cu privire la dreptul de autor ºi drepturile conexe
Sergiu MÆMÆLIGÆ
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limbilor în Republica Moldova, Legea cu privire la trecerea la Grafia Latinæ
Dumitru GRAMA, Claudia GRAMA

Comentarii la Legea cu privire la gaj
Victor BURAC, Iurie GROSU

Elaborarea textelor de legi
A fost acordatã asistenflã logisticã ºi informaflionalã pentru crearea noilor legi, invitarea

specialiºtilor strãini, procurare de echipament pentru grupurile de lucru, seminare, granturi

pentru elaborarea de legi competitive cu Dreptul European:

Elaborarea cadrului legislativ cu privire la cercetare ºi dezvoltare
Institutul pentru Dezvoltarea Societãflii, director de proiect Valentin CIUMAª

Examinarea desfæºuratæ a legii cu privire la culturæ
Comisia pentru culturã a Parlamentului Republicii Moldova, director de proiect Gh. DUCA

Elaborarea noului Cod de Proceduræ Penalæ (vizite de lucru la Curtea Supremæ de
Justiflie din Olanda ºi Polonia)
Mihai MARTÎNENCO, Stanislav PAVLOVSCHI, Veaceslav DIDÎC, Victor PUªCAª, Gheorghe

BOEªTEAN, Zahar DARII

Expertiza legislafliei sectorului neguvernamental ºi redactarea Legii cu privire la Fundaflii
director de proiect Natalia IZDEBSCHI

Programul de reformã a polifliei
Obiective:

- colectarea informafliei despre activitatea organelor de poliflie ºi a condifliilor în care activeazã

ofiflerii de poliflie

- iniflierea activitãflilor care sã faciliteze înflelegerea de cãtre polifliºti a importanflei

documentelor internaflionale privind protecflia Drepturilor Omului. În acest sens au fost

organizate conferinfle ºi seminare despre drepturile omului cu participarea polifliºtilor.

Editarea a 30 000 de cartele tip “Wallet card” ºi 300 de postere care conflin drepturile de

bazã ale persoanei la momentul reflinerii ºi arestãrii.

Fundaflia Soros Moldova în colaborare cu Comitetul Helsinki ºi Ministerul Afacerilor Interne

al Republicii Moldova

Textul a fost pregãtit de Comitetul Helsinki în colaborare cu judecãtorii de la Curtea Supremã

de Justiflie ºi colaboratori ai Ministerului de Interne. Ministrul Afacerilor Interne, dl Victor

CATAN, a emis un ordin prin care fiecare comisariat de poliflie va fline afiºat un poster,

astfel încît informaflia sã fie accesibilã fiecãrui cetãflean care se aflã acolo.

Seminar “Promovarea drepturilor deflinutului prin conºtientizarea ofiflerilor de poliflie”

Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului

A fost fãcut un film documentar ce prezintã situaflia realã existentã în detenflia preventivã,

distribuit institufliilor specializate în protecflia drepturilor omului, AP ºi Ministerului de Interne.

Programul a oferit suport financiar pentru participarea ofiflerilor de poliflie din Republica

Moldova la diverse seminare ºi conferinfle internaflionale privind activitatea polifliei:

Ciclul de seminare organizate de COLPI pentru ofifleri de poliflie la Budapesta

Ion IZVOREANU, Mihai BÎRGÆU

Al XIII–lea Simpozion Internaflional pentru ºefii institufliilor de învãflãmînt în domeniul pregãtirii

ofiflerilor de poliflie, organizat de Secretariatul General INTERPOL, Franfla

Gheorghe GANDRABUR

Centrul pentru pregãtirea cadrelor din sistemele Ministerului de Justiflie ºi
Procuraturii (CPC)
CPC-ul din Moldova a fost creat prin Hotãrîrea Guvernului Republicii Moldova din 22
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a judecãtorilor, procurorilor ºi avocaflilor pentru implementarea reformelor legislative drastice

ºi, pe termen lung, de a oferi training-uri periodice pentru comunitatea juridicã. În perioada

1996-1997 finanflatorul de bazã a fost Ministerul Justifliei ($33,000.00 anual). Aceastã sumã

fiind insuficientã, au fost acordate finanflãri adiflionale ºi sporadice de cãtre ABA/CEELI,

Fundaflia Soros Moldova ºi GTZ. La începutul anului 1998, în rezultatul unei vizite a

reprezentanflilor COLPI la CPC au fost elaborate condifliile de finanflare, pe care Ministerul

Justifliei le-a acceptat ºi, mai mult decît atît, a oferit spafliu pentru CPC în incinta Curflii de

Apel din Republica Moldova. În cazul respectãrii de cãtre Ministerul Justifliei a condifliilor

stabilite în perioada negocierilor, Fundaflia Soros Moldova împreunã cu COLPI urmau sã

finanfleze Centrul cu $70,000.00 anual pentru o perioadã de 3 ani. Septembrie 1998-

septembrie 1999 este primul an de finanflare.

Controlul activitãflii Centrului este în competenfla Consiliului coordonator, care numãrã cîte

un reprezentant din partea Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justifliei, Curflii

Supreme de Justiflie, Curflii de Apel, Asociafliei Judecãtorilor, Procuraturii Generale, ABA/

CEELI, GTZ, UNDP, a Fundafliei Soros Moldova ºi doi reprezentanfli din partea facultãflilor

de drept. Consiliul este responsabil pentru dezvoltarea curriculum-ului ºi pentru

administrarea resurselor financiare. Angajarea Directorului Executiv care administreazã

mandatul Consiliului (responsabilitate comunã a Ministerului ºi Consiliului), s-a fãcut în

rezultatul unei competiflii deschise; Director a fost numitã dna Silvia POGOLØA. Pe parcursul

întregii perioade de lucru Ministerul Justifliei a fost deschis spre colaborare ºi a demonstrat

înflelegere a pozifliei sale de egalitate. În Republica Moldova CPC se bucurã de mult mai

multã independenflã decît alte instituflii similare în unele flãri din West. În Franfla spre exemplu,

Ministerul Justifliei este unica instituflie competentã sã numeascã Directorul Executiv.

CPC-ul acordã prioritate training-ului judecãtorilor: întîlnirea din aprilie a membrilor Consiliului

coordonator a restructurat definitiv curriculum-ul Centrului. S-a decis ca fiecare judecãtor

din Moldova sã urmeze cursuri de perfecflionare la Centru de cel puflin 2 ori pe an. În prezent

Consiliul lucreazã asupra orarului cursurilor, asupra implementãrii curriculum-ului în general

ºi a evaluãrii. Se elaboreazã chestionare speciale prin care judecãtorii, din timp, vor face

propuneri pentru schimbarea curriculum-ului ºi pentru propunerea noilor metode de predare.

Publicarea textelor Convenfliilor Internaflionale
Pînã în anul 1998 Republica Moldova a ratificat peste 600 de convenflii care nu erau publicate

în Monitorul Oficial. Fundaflia Soros Moldova, în colaborare cu Consiliul Europei, Fundaflia

Eurasia, PNUD, ABA/CEELI, UNCR, a format un grup de coordonare pentru publicarea

unei ediflii speciale a Monitorului Oficial care sã conflinã textul oficial al convenfliilor. În

rezultat, la mijlocul anului 1999 fiecare judecãtor va avea posibilitatea ca prin luarea deciziilor

sale sã facã trimitere la convenfliile ºi tratatelor internaflionale ratificate de Parlamentul

Republicii Moldova, care odatã intrate în contradicflie cu legile interne, au absolutã prioritate.

Cîteva date specifice:

Convenflii multilaterale – 107 puse în aplicare din 180 ratificate

Convenflii bilaterale – 500 puse în aplicare din 650 ratificate

Proiectul este administrat de cãtre Centrul de Drept din Moldova ºi publicarea este efectuatã

de Editura Moldpress, cîºtigãtoarea tender-ului organizat de Centrul de Drept.

Alte proiecte

Crearea unei baze de date computerizatã care sã faciliteze procesul de dezamorsare.

Departamentul pentru expertiza explozibilelor din cadrul Ministerului de Interne al Repub-

lic of Moldova, director de proiect Nicoale GAIBU, ºef de Departament

Conferinflã internaflionalã a avocaflilor din flãrile bazinului Mãrii Negre

organizator: Colegiului Avocaflilor din Republica Moldova, director de proiect Ion CASIAN,

vice-preºedinte al Colegiului

ªoala de varã a Facultãflii de Drept “Duke – Geneva”

Cristina MALAI

Constantin RUSU
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Programul Femei are scopul de a promova drepturile femeilor ºi egalitatea genurilor la

toate nivelurile ºi în toate sectoarele societãflii, asistenfla în rezolvarea problemelor sociale

ºi eliminarea violentei, fortificarea familiei ºi adaptarea la condifliile economiei de piaflã,

îmbunãtãflirea sãnãtãflii femeilor, cooperarea cu organizafliile internaflionale active pe

problemele femeilor.

Cultura relafliilor

Programul a inclus cicluri de seminare ºi conferinfle în domeniul culturii relafliilor pentru

pãrinfli “Relaflia: mamæ–fiicæ”, “Relaflia: adolescenfli–maturi”, alte aspecte ale relafliilor

interumane, integrarea principiului egalitãflii genurilor, egalitãflii intre femei ºi bãrbat în toate

sferele vieflii (social, cultural, educaflional).

Ciclu de cinci seminare cu genericul “Cultura relafliilor”, aprilie 1998, Chiºinãu

director de proiect Natalia PISOVA, studentã anul IV, ULIM

Seminarele au durat cîte trei ore ºi s-au desfãºurat o datã la trei sãptãmîni. Auditoriul l-au

constituit un grup de 20 de tineri, membri ai clubului IGNIS. Experfli: A. TUCICOV-BOGDAN,

psiholog din Bucureºti, A. CRÆCIUN, critic de arte, Robert de GROOF, Universitatea New-

port, USA, California, Silvia SACA, UNDP, Moldova.

Training “Exprimarea corectã”, octombrie, 1998, Chiºinãu

autori de proiect: experflii programului Femei ºi ai Centrului Dezbateri.

Scopul trainingului a fost de a învãfla auditoriul (lideri ai ONG-urilor de femei) sa se antreneze

în discuflie, sã asculte, sã exprime o atitudine, sã argumenteze ºi sã contra-argumenteze.

Program de editare

Directoriu al organizafliilor neguvernamentale active pe problemele femeilor - va include

informaflia despre fiecare ONG: numele liderului, adresa, tel. / fax, domeniul de activitate,

domeniile prioritare, experienfla, numãrul de membri, filiale in judefle. etc. ºi urmeazã a fi

editat în 1999.

Competiflie pentru proiecte cu idei noi, originale

Programul este destinat ONG-urilor de femei pentru susflinerea ideilor noi ºi originale în

domeniul promovãrii valorilor feministe, a politicilor de promovare echitabilã a femeilor în

posturile publice ºi de decizie, prevenirea ºi reducerea manifestãrilor de violenflã împotriva

femeilor, încurajarea participãrii femeilor la combaterea degradãrii mediului, soluflionare a

problemelor femeilor în perioada de tranziflie.

Editarea Dicflionarului enciclopedic al personalitãflilor feminine

director de proiect Iurie COLESNIC, directorul Editurii “Museum”

Informaflia inclusã în dicflionar are menirea de a acoperi vacuumul informaflional din relaflia

Femeie - Societate ºi Societate - Femeie. Dicflionarul va apare în 1999.

Conferinfla republicanã “Estimarea riscului mediului ambiant pentru sãnãtatea mamei ºi

copilului”, februarie, 1998, Chiºinãu

autori de proiect: Asociaflia Femeilor din Republica Moldova, Asociaflia de Informare ºi

Instruire ecologicã “Terra Nostra”, Asociaflia Medicilor Obstetricieni - Ginecologi din Moldova.

Scopurile conferinflei: analiza multilateralã a influenflei negative a poluãrii mediului ambiant

ºi a produselor alimentare asupra mamei ºi copilului, propuneri concrete de ameliorare a

situafliei, atenflionarea organelor de resort în necesitatea desfãºurãrii în Republica Moldova

a unui program de acfliuni în vederea ocrotirii sãnãtãflii mamei ºi copilului, salvarea fondului

genetic.

Conferinflã internaflionalã “Drepturile femeilor ºi copiilor romi în lumina Convenfliei Europene

a drepturilor omului”, aprilie 1998, Chiºinãu
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Conferinfla a avut drept scop sensibilizarea factorilor de decizie la problemele minoritãflii

romilor în Republica Moldova: problemele analfabetismului ºi drepturile omului, interesul

romilor pentru cultura în societate.

Seminar “O Evã, fãuritoare de frumos”, 1 iunie 1998, s. Panãºeºti, Strãºeni

director de proiect Nadejda CIOBANU, directoarea casei de copii tip familie din aceastã

localitate.

Seminarul a încercat sã ofere tinerelor adolescente sfaturi privind alegerea unei cãi în viaflã

avînd doar atestatul de maturitate.

Inifliative informaflionale

Club al ziaristelor care scriu despre problematica feministæ
Scopul clubului este de a acoperi vacuumul informaflional care existã în problema data în

Republica Moldova (traficul cu femei, violenfla în familie, ºomajul printre femei, sãnãtatea

reproductivã, studiul genurilor etc.). La ºedinflele lunare ale Clubului au fost abordate

problemele cele mai grave cu care se confruntã femeile, inclusiv femeile ziariste. Invitafli ai

ºedinflelor au fost reprezentanfli ai puterii, factori de decizie, de care depinde rezolvarea

problemelor femeilor. La finele anului 1998 clubul a editat primul numãr al buletinului “Zece

Plus”.

Tot la sfârºit de an au fost acordate premii pentru cele mai bune ziariste ale anului 1998;

premiul unu ($150.00): Lidia BOBÂNÆ, reporter Radio Naflional, premiul doi ($100.00):

Maria SAHARNEANU, revista “Femeia Moldovei”; Emilia GHEfiU, reporter Radio Actualitãfli,

Claudia PARTOLE, reporter ziarul “Moldova Suveranã”; premiul trei ($50.00): Natalia

COJOCARU, cotidian “Flux”, Cornelia COZONAC, agenflia Moldova Press.

Abonamente la revista “Femeia Moldovei”
director de proiect Maria SAHARNEANU, redactor-ºef la revista “Femeia Moldovei”.

Grantul a fost acordat pentru perfectare de abonamente pentru ONG-urile active pe

problemele femeilor, precum ºi pentru primãriile unde pe post de primar sunt femei.

Centrul de Informare ºi Documentare pentru Femei
Director de proiect: Galina PRECUP, ziaristã, redactor-ºef la revista “Alunelul”

Inaugurarea centrului a avut loc la 18 decembrie 1998. Adresa centrului: str. 31 august

137, tel. 241393.

Un grant a fost acordat pentru crearea ºi susflinerea activitãflii Centrului de Informare ºi

documentare pentru femei. Centrul va elabora o politicã socialã privind problemele femeii

în baza unor programe de cercetãri ºtiinflifice, va contribui la facilitarea integrãrii femeilor în

societate, la realizarea ºi protecflia drepturilor femeii, informare, instruire ºi ocrotire a

sãnãtãflii, eliminarea violentei. Direcfliile prioritare de activitate ale Centrului sunt investigafliile

ºtiinflifice, colectarea informafliei ºi formarea bazei de date în domeniile:

- organizaflii de femei din flarã ºi de peste hotare: activitãfli, relaflii de colaborare

- date demografice despre structura de vîrstã, natalitate, fertilitate, sterilitate,

  mortalitate, morbiditate, migraflie, confesiune

- rolul ºi contribuflia femeii în economia naflionalã; femeia în educaflie, instruire, ºtiinflã,

  culturã

- sãnãtatea femeii ºi factorii determinanfli

- familia contemporanã ºi copilul

- femeia ºi posibilitãflile de afirmare

- drepturile femeii

- racordarea legislafliei naflionale la standardele europene ºi internaflionale

Caritate

Programul este destinat ONG-urilor ºi altor instituflii de caritate ce au sub tutelã copii orfani,

handicapafli ºi pentru susflinerea inifliativelor de popularizare a activitãflii de caritate a femeilor

în societate.

“Surprizã de Crãciun pentru copiii orfani de la casa de copii din Cãzãneºti”, decembrie,
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Mici cadouri de Crãciun au fost împãrflite copiilor din Cãzãneºti (un pix, ºtergar, un caiet ºi

dulciuri).

“Sãrbãtorile de iarnã”, Decembrie, 1998, or. Chiºinãu

director de proiect Lucia GAVRILIfiÆ, preºedinta Asociafliei de sprijin a copiilor cu handi-

cap fizic din Republica Moldova.

Pentru copii cu handicap fizic au fost organizate serbãri de Crãciun.

“O zi la pomul de Crãciun”, decembrie, 1998, or. Chiºinãu

director de proiect: Stela BUTNARU, directorul Centrului Noilor Strategii Educaflionale.

A fost organizatã o vizitã la pomul de Crãciun din Chiºinãu a fetelor de la Casa de copii cu

handicap din Hînceºti.

Eliminarea violenflei împotriva femeii

Programul a vizat înfiinflarea centrelor de asistenflã ºi protecflie pentru victimele violenflei în

Republicii Moldova. Centrele de Crizã vor ajuta mamele ºi copiii din familiile unde apar

conflicte între pãrinfli, cît ºi femeile supuse violenflei în familie ºi în societate. Ajutorul in-

clude asistenflã medicalã, psihologicã, consultaflii juridice, azil în cazul unui conflict acut;

victima va beneficia de audienfla ºi susflinerea poliflistului în caz de necesitate. Centrele vor

deschide linii de telefon “fierbinfli” (hot-line).

Renovarea Centrelor de Crizã din Chiºinãu ºi Bãlfli

Director de proiect: Liuba URÂTU, liderul ONG “Femeia Azi”

Un grant a fost acordat organizafliei neguvernamentale “Femeia Azi” pentru renovarea

centrului de crizã din Chiºinãu ºi a centrului-umbrelã la Bãlfli, administrat de ONG “Asociaflia

Femeilor cu Diplomã Universitarã din Republica Moldova”.

Traficul cu femei

Scopul proiectului a fost atenflionarea opiniei publice la problema traficului cu femei ºi

copii, care a devenit una dintre cele mai periculoase pentru societate. Reprezentante din

Moldova au participat la primul Seminar Transnaflional în problema traficului de femei, 20-

24 iunie 1998, Ungaria, Budapesta

Antonina SÂRBU, coordonator program femei

Margarita MUNTEANU, preºedinta Asociafliei de Protecflie socialã a femeilor

Lidia BOBÂNÆ, ziaristã, expert in programul femei

Suport pentru Organizafliile Neguvernamentale active pe
problemele femeilor
(cofinanflat de Refleaua Programe Femei OSI Budapesta).

Au fost acordate granturi ONG-urilor de femei activînd pentru eliminarea violenflei împotriva

femeilor. Inifliativa se înscrie în proiectele realizate în cadrul Reflelei Programe Femei.

Cîte douã reprezentante ale Centrelor de Asistenflã ºi Protecflie a victimelor violenflei din

Chiºinãu ºi Bãlfli (ONG-uri “Femeia Azi”, Asociaflia Femeilor cu Diplomæ Universitaræ,

Asociaflia de Planificare a Familiei) au participat la trainingurile organizate la Centrele de

asistenflã ºi protecflie din Sankt-Petersburg, Ungaria ºi Bulgaria:

Liuba URÂTU, ONG “Femeia Azi”, directoarea Centrului de asistenflã ºi protecflie a victimelor

violenflei din Chiºinãu

Diana CHETRARU, servicii hot line, ONG “Femeia Azi”

Silvia CHETRARU, ONG Femeia cu Diplomã Universitarã, Directoarea centrului de crizã,

Bãlfli

Alexandru PAVLIC, medic la centrul de crizã din Bãlfli

Lidia GORCEAC, Asociaflia de Planificare a Familiei, psiholog

Maria CATAVEL, Asociaflia de Planificare a Familiei, servicii hot line

Continuitatea programului în 1999 se realizeazã prin evaluarea cunoºtinflelor acumulate ºi

implementarea lor.
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poliflistului, juristului ºi medicului psihoterapeut

Training pentru echipa naflionalã antiviolenflã, noiembrie, 1998, Ungaria, Budapesta

Au beneficiat:

Svetlana FILINCOV, judecãtoare, expert în Programul Femei

Elena MORARU, medic psihoterapeut, Centrul de crizã din Bãlfli

Maria GOTONOAGA, medic psihoterapeut, Centrul de crizã din Chiºinãu

Melania MIHAILOV, programul Educaflie pentru sãnãtate

Elena SAVIN, clubul tinerilor “Ignis”

Etapa a doua a proiectului presupune realizarea unui plan naflional de eliminare a violenflei

împotriva femeii. Echipa urmeazã sa prezinte un proiect în problema eliminãrii violentei

(etape de realizare, metode ºi plan de realizare).

Burse “Studiul genurilor”
(cofinanflare Refleaua Programe Femei OSI Budapesta)

Cinci burse de studii cu durata de 1 lunã de zile au fost oferite persoanelor interesate în

introducerea subiectului “Studiul genurilor” în curriculum-ul universitar. Condifliile concursului

au fost anunflate in institufliile superioare de învãflãmînt ºi ONG-urile active în problemele

femeilor.

Beneficiari:

Universitatea Central Europeanã, Budapesta, Ungaria

Maia MORÆRESCU, UPS

Tatiana KIRMIKCI, UPS

Ludmila PAPUC, UPS

Centrul de studii feministe “ANA”, Bucureºti, România

Valentina BODRUG, USM

Centrul de studii ºi cercetare în probleme feministe, Belgrad, Iugoslavia.

Ina POUSTOVAN, USM

Programul urmeazã sa fie realizat în 1999.

Cancerul mamar
(cofinanflare - Refleaua Programe Femei OSI Budapesta)

Scopul proiectului a fost realizarea unui raport naflional despre cancerul mamar în Moldova.

Natalia GODOROJA, Directoarea Clinicii mamologice a Institutului Oncologic din Repub-

lica Moldova, profesor universitar, doctor in medicinã, liderul Asociafliei Femeilor mamologi

a obflinut bursa de $1,000.00 pentru realizarea raportului ºi îl va prezenta în 1999 la ISD

Budapesta. Raportul a fost pregætit øi expediat la Budapesta.
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Scopul programului este instituflionalizarea normelor societãflii civile ºi susflinerea creãrii

mecanismelor de influenflã ºi control ale societãflii asupra puterii statului ºi institufliilor sale.

Proiectele realizate în 1998 au vizat atît activitatea ONG din Moldova, cît ºi stabilirea de

contacte dintre aceste organizaflii ºi diferite instituflii de peste hotare. Au fost finanflate

proiecte care rãspund unor necesitãfli acute ale comunitãflii, au un caracter novator, pot

reprezenta modele, contribuie la promovarea ONG ºi implicã cetãflenii în realizarea lor.

Concurs deschis de finanflare a proiectelor ONG

În 1998 a continuat finanflarea în bazã de competiflie a diferitor inifliative ale organizafliilor

neguvernamentale din Moldova.

Obiectivele programului:

- încurajarea ºi dezvoltarea ONG ce exprimã inifliativa ºi ataºamentul social

- stabilirea de contacte între ONG ºi structurile de stat ce urmãresc soluflionarea

  problemelor sociale

- dezvoltarea capacitãflilor manageriale ºi de acfliune a ONG

- instruirea specialiºtilor din sectorul non-profit

- susflinerea ºi promovarea protecfliei drepturilor omului

- promovarea toleranflei între indivizi ºi grupuri sociale

- favorizarea integrãrii sociale a grupurilor minoritare ºi protejarea drepturilor lor

Deciziile privind acordarea granturilor au fost luate la ºedinflele lunare ale Juriului pentru

program.

Proiecte finanflate

Congresul II al flæranilor împroprietærifli din Moldova, 28 noiembrie 1998, Chiºinæu
Federaflia Naflionalã a Fermierilor, director de proiect Gheorghe BARBÆROØIE

La congres au participat circa 2000 delegafli, aleºi la adunãrile flãranilor (1 delegat la 100

flãrani, dar nu mai puflin de un delegat de la fiecare sat). Congresul a urmãrit atenflionarea

organelor de vîrf ale republicii asupra multiplelor probleme cu care se confruntã flãrãnimea

la sate, posibilitatea accelerãrii mersului reformei agrare, analiza activitãflilor petrecute de

ONG-rile flãrãneºti ºi schiflarea activitãflilor de perspectivã. Fundaflia Soros a acoperit

cheltuielile de transport pentru deplasarea delegaflilor din regiuni. Co-finanflare: TACIS -

8000 lei; Ambasada Olandei - 26900 lei, Fundaflia Soros Moldova - $3,136.00.

“Educaflie pentru cetæflenie democraticæ”
Asociaflia “European Youth Exchange-Moldova”, director de proiect Iosif MOLDOVEANU

Proiectul a inclus acfliuni privind educaflia pentru cetãflenie democraticã, promovînd

conceptul conºtientizãrii de cãtre tineri ºi copii a drepturilor ºi responsabilitãflilor lor într-o

societate democraticã, îi angajeazã într-o reflea de relaflii deschise de cetãflenie. Proiectul

contribuie la susflinerea ºi încurajarea creãrii structurilor pluraliste, democratice ºi

reprezentative ale copiilor ºi tinerilor de la nivel local la nivel naflional, punerea în legãturã

a reprezentanflilor societãflii civile cu reprezentanflii autoritãflilor locale.

Conferinfla ºtiinflifico-practicæ “Integrarea socialæ a persoanelor cu handicap loco-
motor”, 18 noiembrie 1998, Chiºinæu
Asociaflia Bolnavilor de Miopatie din Republica Moldova, director de proiect Vitalie TONU

Conferinfla a analizat starea realã de integrare socialã a persoanelor cu handicap locomo-

tor, studiind experienfla internaflionalã; au fost elaborate propuneri practice de rezolvare a

problemei ºi cãi de promovare a acestora.

“Rock contra drogurilor”
“Tinerii pentru dreptul la viaflã”, filiala Bãlfli, director de proiect Ina BIRIUCOVA

In cadrul proiectului a fost organizate un concert cu participarea grupurilor de muzica rock

din Bãlfli, însoflit de un concurs pentru cel mai bun desen “Rock contra drogurilor” din

ºcolile municipiului Bãlfli ºi  un concurs pentru telespectatori ºi radioascultãtori. Co-

finantatori: Primãria Bãlfli, Poliflia Auto Bãlfli, Fundaflia Soros Moldova - $1,000.00



121Centrul de zi al copiilor cu handicap fizic
Asociaflia de sprijin al copiilor cu handicap fizic din Chiºinãu, director de proiect Lucia

GAVRILIfiÆ

A fost oferit sprijin Centrului de zi pentru copiii cu handicap fizic, acesta fiind o soluflie

binevenitã pentru pãrinflii copiilor care pot astfel sã meargã la serviciu. Pentru amenajarea

completã a sediului, avînd în vedere specificul copiilor (predispoziflia la alergii, handicap

fizic), au fost acoperite cheltuielile pentru instalarea podelelor calde igienice - covor vinilic,

pur din punct de vedere ecologic.

Expediflia Ecologicæ PRUT 98
Asociaflia de informare ºi instruire ecologicã “Terra Nostra”, director de proiect Gheorghe

DUCA

Expediflia a fost organizatã pentru a examina starea ecologicã a întregului sector al rîului

Prut în limitele Moldovei. Co-finanflare: Inspectoratul Ecologic de Stat - 6000 lei pentru

închirierea cuterului, Fundaflia Soros Moldova - $1,400.00

Culegere “Relafliile moldo-bulgare în epoca medie ºi modernæ”
Societatea ºtiinflificã de bulgaristicã din Republica Moldova, director de proiect Mihail

CERVENCOV

În cadrul proiectului au fost editate lucrãrile conferinflei ºtiinflifice “Relafliile moldo-bulgare

în epoca medie ºi modernã”, la care au participat cercetãtori din Moldova, Bulgaria, Rusia,

Belorusia, România ºi Ucraina.

“Bætrînii ajutafli la domiciliu”
Asociaflia de Nursing din Republica Moldova, director de proiect Elena STIMPOVSCHI

Seminarul organizat a promovat serviciile de îngrijire în comunitate prin crearea unui model

integrat medico-social de furnizare de servicii la domiciliu pentru persoane dependente.

Cursul de instruire pentru 30 asistenfli medicali a durat 10 zile ºi a fost susflinut de Fundaflia

de îngrijiri comunitare din Bucureºti

ªcoalæ de statisticæ socialæ, 9 - 18 aprilie 1998, Chiºinæu
Colegiul Invizibil Moldova, Fundaflia Soros Moldova

ªcoala s-a axat pe utilizarea softului SPSS, folosit în analiza datelor rezultate din cercetãrile

în domeniul ºtiinflelor sociale. Cursurile (gratuite) au fost susflinute de experfli din România

pentru  studenfli la sociologie sau ºtiinfle politice, cadre didactice universitare, cercetãtori

la centre ºi instituflii de studii sociale.

Simpozion internaflional “Drepturile Omului ºi respectarea lor în Republica Moldova”,
7-12 decembrie 1998, Bælfli
Organizaflia obºteascã “Moºtenitorii”, director de proiect Nicolae MOSCALU

Simpozionul a fost consacrat aniversãrii de 50 ani de la adoptarea de cãtre ONU a

Declarafliei Universale a Drepturilor Omului ºi a luat în discuflie promovarea ideilor

democrafliei ºi drepturilor omului, educarea spiritului de respectare (observare ºi participare)

a valorilor democrafliei ºi drepturilor omului în Republica Moldova, studierea rezultatelor

aplicãrii legislafliei în domeniu ºi elaborarea propunerilor pentru perfecflionarea ei.

Arena Politicii
Fundaflia pentru Culturã Politicã din Republica Moldova, director de proiect Gheorghe

COJOCARU

Arena Politicii este o publicaflie de culturã politicã, ce îºi propune sã contribuie la realizarea

unor schimbãri democratice în felul de a gîndi al societãflii prin familiarizarea cu esenfla

valorilor democrafliei ºi culturii occidentale, cu patrimoniul ºtiinflei sociale ºi politice

contemporane. Grupul de lucru include cercetãtori, analiºti ºi comentatori politici locali, în

vederea construirii unui curent independent ºi imparflial de reflecflii ºi analizã în profunzime

a transformãrilor socio-economice, politice ºi culturale din Moldova ºi regiunile limitrofe.

Edifliile din 1998 au luat în discuflie societatea deschisã, alegerile libere, tipurile de culturã

politicã în societãflile de tranziflie.



122 ”Transparenfla procesului electoral în Republica Moldova - un argument în favoarea
democrafliei”
Asociaflia “Pro Democraflia”, director de proiect Igor GROSU

Scopul proiectului a fost monitorizarea ºi observarea alegerilor parlamentare din 22 martie

1998.

Au fost desfãºurate activitãfli de documentare, completînd Ghidului Observatorului ºi

Biblioteca Fraudelor Electorale cu contravenfliile pentru diferite tipuri de încãlcare a legislafliei

electorale. Pachetul editat de documente pentru observatorul naflional a inclus Codul Elec-

toral, Ghidul Observatorului, etc. Pentru a cuprinde cît mai multe ONG, au fost desfãºurate

3 mese rotunde cu participarea reprezentanflilor ONG la Chiºinãu, Bãlfli, Cahul ºi 3 cursuri

de instruire a observatorilor. La 24 martie a fost organizatã o conferinflã de presã prezentînd

rezultatele observãrii procesului electoral.

Turneul “Memorialul Cebanenco”, februarie 1998, Chiºinæu
Victor BOLOGAN

Scopul proiectului a fost preluarea de cãtre tînãra generaflie a Moldovei a tradifliilor ºi valorilor

clasice ale ºahului mondial. În cadrul primului turneu al ºahului cu norma de mare maestru

a fost finanflat un turneu pentru elevi.

Culegere “Politica externæ a Republicii Moldova: aspecte ale securitæflii ºi colaborærii
regionale”
Fundaflia pentru Susflinerea Democrafliei ºi Parlamentarismului, Centrul de Investigaflii

Internaflionale ºi Naflionale “Perspectiva”, director de proiect Grigore COCEBAN

În cadrul proiectului a fost finanflatã editarea culegerii materialelor simpozionului internaflional

“Politica externã a Republicii Moldova: aspecte ale securitãflii ºi colaborãrii regionale”,

desfãºurat la 16-17 octombrie 1997 în Chiºinãu. La simpozion au participat peste 30 savanfli

din 9 flãri, reprezentanflii institufliilor de stat, formafliunilor politice, ONG-urilor, ambasadelor,

studenfli. Co-finanflare pentru organizarea simpozionului: Fundaflia Friedrch Ebert

(Germania), Fundaflia Soros Moldova – 9000 lei

Reeditarea materialului informativ SIDA ºi bolile sexual transmisibile
Societatea de planificare a familiei, director de proiect Manana BLAJE

Proiectul are drept scop îmbunãtãflirea sãnãtãflii reproductive a populafliei prin intermediul

informãrii ei despre bolile sexual transmisibile ºi SIDA. Au fost reeditate materialele in-

formative “SIDA ºi bolile sexual transmisibile” (tiraj 14000 ex în rom. ºi 6000 în rus.)

Materialele sunt distribuite în toatã flara la ºcoli, licee, consultaflii ginecologice etc.

Publicaflia “Terra Moldaviae”
Miºcarea Ecologistã din Moldova, Alecu RENIfiÆ

Proiectul a abordat educarea populafliei în spiritul ecologic al respectului faflã de naturã ºi

formarea unui sentiment de responsabilitate al actualei generaflii faflã de calitatea mediului.

Educaflia ecologicã a fost realizatã prin sensibilizarea opiniei publice ºi a factorilor de

decizie la problemele de mediu, elaborarea ºi editarea a 3 ediflii speciale ale revistei “Natura”,

informarea populafliei despre pericolul grav generat de distrugerea naturii. Proiectul in-

clude ºi organizarea la nivel naflional a întrunirilor cu participarea ONG de mediu, elaborarea

ºi editarea unei publicaflii speciale “Moldova pitoreascã”, în vederea promovãrii peste hotare

a imaginii potenflialului ecoturistic al republicii; elaborarea ºi editarea broºurii “ABC

ecologic”.

“Aniversarea a 150 de ani de la naºterea iluministului ciuvaº Iacovlev”
Comunitatea Ciuvaºã din Moldova, director de proiect Iurie SOLOVIOV

În cadrul proiectului a fost celebratã aniversarea de 150 de ani de la naºterea iluministului

ciuvaº Iacovlev. Fundaflia a finanflat publicarea materialelor.

Susflinerea Societæflii Orbilor din Moldova
Societatea Orbilor din Moldova, director de proiect Dumitru SCLIFOS

Proiectul ºi-a propus facilitarea activitãflii administrative în cadrul societãflii, documentarea

cu materiale ce flin de problemele protecfliei drepturilor orbilor din Moldova, asistenflã

logisticã, consultaflii juridice, alte servicii operative.



123Miniparlament
Centrul informafliei analitice în problemele dezvoltãrii Republicii Moldova, director de proiect

Alexandru PALII

Proiectul a avut drept scop consolidarea ONG de tineret ºi a organizafliilor de tineret ale

partidelor politice, pentru a identifica ºi propune soluflii la problemele majore cu care se

confruntã tinerii pe plan naflional; pentru a crea o ºcoalã a democrafliei ºi a activismului

civic ºi politic. Proiectul are 3 componente: Miniparlament, Clubul tinerilor politicieni, cursuri

de formare “ªcoala tinerilor politicieni”. Discufliile din cadrul sesiunilor s-au axat pe

urmãtoarele probleme: legislaflia de tineret, situaflia învãflãmîntului ºi prevederile Legii

învãflãmîntului, politica de tineret a guvernului ºi a partidelor politice.

“Poem în piatræ”
Asociaflia “Centrul Carpato-Balcanic de studiere a meºteºugurilor populare”, director de

proiect Dumitru CONSTANDACHI

Se preconizeazã finisarea construirii ºi amenajãrii sediului pentru ºcoala experimentalã

“Meºterul Manole”, unde vor fi pregãtifli meºterii populari (prelucrarea artisticã a lemnului,

pietrei, metalelor etc.). În cadrul ºcolii vor fi instruifli minori de vîrstã postgimnazialã neangajafli

în cîmpul muncii. În rezultatul unui concurs internaflional concepflia ºcolii “Meºterul Manole”

a Asociafliei a fost acceptatã în calitate de proiect internaflional al expozifliei mondiale “Hano-

ver 2000”.

”Speranfla bunæ”
Asociaflia persoanelor ce suferã de miopatie, director de proiect Vitalie TONU

Proiectul are drept obiective schimbarea mentalitãflii societãflii în ceea ce priveºte persoanele

cu handicap locomotor prin informare despre problemele lor, creare de ºanse egale pentru

integrarea activã ºi lichidarea discriminãrii. Fundaflia a acoperit costurile de editare a

buletinului.

Muzeul de etnografie ºi naturæ din or. ªtefan Vodæ
Miºcarea Ecologistã din Moldova, organizaflia teritorialã ªtefan Vodã, director de proiect

Tatiana MARIN

Scopul proiectului a fost deschiderea ºi amenajarea a 2 saloane “Flora” ºi “Solul” în cadrul

muzeului din localitate, organizarea seminarului raional “Omul ca factor principal în procesul

de îmbunãtãflire a stãrii mediului ambiant.

Co-finanflare: Banca Socialã ªtefan-Vodã - $110.00, Fabrica de vinuri Carahasani - $160.00,

ªcoala raionalã de arte “Maria Bieºu” - $900.00, contribuflia organizafliei din cotizaflii de

membru - $100.00, Fundaflia Soros Moldova - $1,993.00

“Sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor apærute în consecinfla catastrofei
de la Cernobîl ºi efectele acesteia asupra Republicii Moldova”
Fundaflia Ecoul Cernobîlului, director de proiect Natalia HASSAN

Scopul proiectului este sensibilizarea comunitãflii ONG, a organelor de decizie din republicã

ºi a societãflii în ansamblu asupra problemelor apãrute ca o consecinflã a catastrofei de la

Cernobîl ºi efectele acesteia asupra Republicii Moldova. Va fi desfãºurat un seminar cu

tema “Noi practici ce se impun în medicinã, psihologie ºi ecologie în Republica Moldova

dupã catastrofa de la Cernobîl” cu participarea medicilor, specialiºtilor în domeniu,

reprezentanfli ai ONG. Fundaflia a finanflat publicarea unei analize a situafliei în Republica

Moldova.

“ S.O.S. - Izvorul Cotova“
Clubul ecologic “Dropia”, director de proiect Natalia POSTOVAN

Proiectul a avut drept scop restaurarea ºi ocrotirea monumentului natural-hidrologic izvorul

Cotova.

Editare de materiale
Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului, filiala Bãlfli, Ilie NASU

A fost solicitatã finanflare pentru editarea materialelor simpozionului internaflional Democraflie

ºi Drepturile Omului, Bãlfli, 10 decembrie 1996. Tiraj 500 ex.



124 Conectare la INTERNET
Natalia BUGA

Natalia Buga, studentã în anul II, USM, invalidã de gradul I, orfanã, tutelatã de bunicii

pensionari, a solicitat conectarea la INTERNET pentru un an de zile ºi achitarea convorbirilor

telefonice locale.

Vizita Lingvistului Eugen Coºeriu la baºtinæ
Asociaflia obºteascã “EGA”, Mihaileni, Rîºcani, director de proiect Eugenia BELIBOV

Proiectul a marcat întoarcerea la baºtinã a talentatului lingvist cu renume mondial Eugen

Coºeriu prin fondarea muzeului cu acelaºi nume ºi alte activitãfli solemne.

Centrul de zi pentru bætrînii solitari
Organizaflia raionalã a veteranilor rãzboiului ºi muncii or. Ialoveni, director de proiect

Valentina CARCHELAN

Centrul de zi preconizeazã asistenflã pentru 30 bãtrâni solitari, bolnavi ºi neputincioºi din

or. Ialoveni. Proiectul are o duratã de 12 luni ºi presupune organizarea de asistenflã medicalã,

alimentare zilnicã, servicii de reparaflii mici, tutelare. Co-finanflatori: Comitetul executiv –

$110.00, Consiliul veteranilor – $120.00, agenfli economici – $530.00, Fundaflia Soros

Moldova - $4,340.00

“Curentul Nou”
Asociaflia Obºteascã a Tinerilor Economiºti ºi Juriºti din Moldova “SYEL”, director de proiect

Valeriu PROHNIfiCHI

Proiectul propune editarea revistei “Curentul Nou” în scopul promovãrii principiilor

democratice ºi a valorilor umane în rîndurile tinerilor, susflinerii inifliativelor, analizei, conturãrii

cadrului economic, juridic, social, politic, creãrii unui spafliu pentru studenfli ºi tineri

cercetãtori.

Buletin informaflional “Fermierul Moldovei”
Finanflarea proiectului a fost posibilã graflie unui grant al East-West Management Institute,

SUA.

Federaflia Naflionalã a Fermierilor, director de proiect Vasile MÎRZENCO

Federaflia a început editarea unui buletin informaflional din noiembrie 1996. A fost acordatã

finanflare pentru publicarea ºi difuzarea buletinului în perioada iulie-decembrie 1998.

Conferinflæ ºtiinflificæ internaflionalæ “Gîndirea ºtiinflificæ modernæ: realizæri ºi perspective”
Finanflarea proiectului a fost posibilã graflie unui grant al East-West Management Institute,

SUA.

Asociaflia Oamenilor de ªtiinflã, Culturã ºi Artã din Republica Moldova, director de proiect

Ion ODAINIC

Proiectul include 3 conferinfle: “Problemele actuale ºi perspectiva de dezvoltare a oraºelor

din RM”, “Problemele actuale de dezvoltare a localitãflilor rurale ºi urbane”, “Problemele

actuale ºi perspectiva societãflilor multinaflionale din localitãflile urbane ºi rurale”.

Susflinerea Centrului de resocializare ºi reintegrare a copiilor stræzii ºi în situaflie de
risc “Aºchiuflæ”
Finanflarea proiectului a fost posibilã graflie unui grant al East-West Management Institute,

SUA.

Organizaflia Salvafli copiii, director de proiect Mariana IANACHEVICI

Centrul de Resocializare ºi Reintegrare a copiilor strãzii ºi a celor în situaflie de risc

funcflioneazã non-stop pentru 25 de copii, programul incluzînd jocuri, instruire specialã,

ore de inifliative proprii. Tofli copii în perioada de ºedere în Centru sînt incluºi obligatoriu în

circuitul ºcolar. O parte importantã  a activitãflii Centrului este lucrul cu familiile, familiile

lãrgite ºi cele de plasament. O echipã interdisciplinarã de voluntari determinã posibilitãflile

de resocializare a pãrinflilor sau de cãutare a unei familii de plasament, respectînd dreptul

copilului la o familie. Programul este operat în colaborare cu autoritãflile publice locale

care deflin funcflii de ocrotire a copilului.

Convenflia Europeanã pentru Drepturile Omului
Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, director de proiect
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În cadrul proiectului au fost oferite consultaflii persoanelor interesate, ajutor în soluflionarea

plîngerilor depuse. Au avut loc 3 seminare privind  accesul la Informaflie in Republica

Moldova (legislaflia ºi practica), Drepturile Omului ºi minoritãflile naflionale. Prevederile

convenfliei au fost discutate ºi popularizate în emisiuni radio ºi TV.

Dezvoltare ruralã
Centrul CONTACT, director de proiect Aliona NICULIfiÃ

Finanflatori: Programul TACIS pentru Democraflie, Fundaflia Soros Moldova - $9,500.00

Partener în realizarea proiectului: Fundaflia pentru Dezvoltarea Societãflii Civile - România

Perioada de realizare: 3 ani

Proiectul a demarat în aprilie 1998, ca rãspuns la solicitãrile din partea organizafliilor

neguvernamentale ºi a grupurilor de inifliativã din regiunile ºi localitãflile rurale ale flãrii ºi ca

un rezultat al evaluãrii proiectelor desfãºurate de Centrul CONTACT.

Obiectivele proiectului:

- susflinerea liderilor locali din cadrul comunitãflilor în încercarea lor de a crea organizaflii

neguvernamentale

- facilitarea unui acces mai mare al ONG din localitãflile rurale la informaflie, resurse naflionale

ºi internaflionale

- consolidarea capacitãflilor organizaflionale ale ONG-urilor existente prin acordarea de

instruire ºi asistenflã

Geografia proiectului cuprinde 3 zone din regiunea de nord a republicii ºi 3 zone din regiunea

de sud. Campania de promovare a proiectului a inclus: clip video ºi audio, buclet, buletinul

“CONTACT”, poster, un briefing de totalizare.

Program de burse în domeniul drepturilor omului

Bursele sunt oferite în cadrul programului “Human Rights Advocacy Program” (HRAP) al

colegiului Utica, Universitatea Syracuze, SUA în colaborare cu Fundaflia Soros Moldova.

Scopul proiectului este instruirea pentru ONG, lucrul cu avocaflii specializafli în domeniul

drepturilor omului din societãflile în tranziflie. Bursele pentru un semestru sunt destinate

tinerilor avocafli din Europa Centralã ºi de Est, ce au experienfla de lucru cu ONG în domeniul

apãrãrii drepturilor omului. Taxa de ºcolarizare ($7,707.00) este acoperitã de Universitate.

HRAP colaboreazã cu Comitetul Helsinki, ONG-uri independente din domeniul drepturilor

omului, sprijinã eforturile lor de a se apãra øi de monitorizare a cazurilor violãrii drepturilor

omului, programele de educaflie în domeniu.

Concursul a fost cîºtigat de Petru STRATAN, reprezentant al Comitetului Helsinki pentru

Drepturile Omului din Republica Moldova.

Centrul CONTACT
Sprijin pentru activitate

Centrul Naflional de Asistenflã ºi Informare a Organizafliilor Neguvernamentale din Repub-

lica Moldova CONTACT în anul 1998 a continuat realizarea obiectivelor propuse,

implementînd proiecte, accentul fiind pus pe direcfliile prioritare: informare, consultanflã,

instruire ºi asistenflã tehnicã pentru ONG-uri.

În 1998 Centrul CONTACT a editat Catalogul Organizafliilor Neguvernamentale din Moldova,

distribuit organizafliilor finanflatoare din flarã ºi de peste hotare, ministerelor ºi

departamentelor, precum ºi organizafliilor neguvernamentale interesate. Informafliile despre

evenimentele din sectorul neguvernamental din Moldova au fost reflectate în paginile celor

cinci numere ale Buletinului informaflional CONTACT.

Programul de instruire prin cele 20 de seminare organizate a fost orientat preponderent

spre regiune, unde ºi au avut loc majoritatea cursurilor de instruire. Domenii prioritare de

instruire: aspecte legale privind constituirea ºi activitatea ONG-urilor, colectarea de fonduri,

scrierea propunerilor de finanflare, relaflii publice ºi management ONG.
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organizaflii neguvernamentale, domeniile de interes fiind cele mai diverse, de la constituirea

ºi înregistrarea ONG-urilor la cãutarea finanflatorilor, scrierea proiectelor, activitatea

economicã a organizafliilor neguvernamentale ºi impozitarea activitãflii acestora.

Serviciile de asistenflã tehnicã (copiator, computer, echipament de translare simultanã, e-

mail, pagini WEB, etc.) au fost prestate la circa 180 organizaflii neguvernamentale.

“Susflinerea centrelor de asistenflã ºi informare a ONG-urilor
în regiunile de nord ºi de sud ale Republicii Moldova (Bãlfli, Cahul)”
director de proiect: Aliona NICULIfiÆ

Proiectul asigurã continuitatea de dezvoltare a centrelor de resurse pentru ONG.-uri, ce

oferã organizafliilor locale informare, consultanflã ºi instruire. Sunt organizate seminare,

traininguri, alte activitãfli la cererea organizafliilor din regiuni. În1998 centrele au promovat

dezvoltarea parteneriatului între ONG-urile regionale/rurale ºi reprezentanflii administrafliei

publice locale, mass-media. Pe parcursul existenflei centrelor la Bãlfli ºi Cahul a crescut

numãrul beneficiarilor serviciilor oferite de centre, printre ei fiind atît ONG-uri, cît ºi grupuri

de inifliativã.

Programul Prieteni Mari/Prieteni Mici

În 1998 Centrul Noilor Strategii Educaflionale a continuat realizarea programului Big Broth-

ers/ Big Sisters cu numele promoflional Prieteni Mari/Prieteni Mici. Programul acordã

asistenflã adolescenflilor cu necesitãfli speciale în corectarea comportamentului ºi

comunicãrii, cu prioritate celor aflafli în criza provocatã de divorflul pãrinflilor sau provenifli

din familii monoparentale. Prietenii Mari, voluntarii, servesc drept model de comportament

ºi comunicare pentru Prietenii Mici. În toate cazurile perechile de Prieten mai Mare / Prieten

mai Mic se formeazã dupã principiul un bãiat mai mare - un bãiat mai mic, o fatã mai mare

- o fatã mai micã. PM/PM sprijinã de asemenea formarea voluntarilor care lucreazã cu

copiii, acordã asistenflã øi consultanflã metodologicã pãrinflilor interesafli. Voluntarii din

Programul PM/PM îºi dau consimflãmîntul sã petreacã împreunã cu fiecare copil aflat în

crizã cel puflin 2 ore pe sãptãmînã, organizînd o ambianflã potrivitã comunicãrii interumane,

de la om la om. Comunicarea dintre “cel mare” ºi “cel mic” se desfãºoarã într-un cadru de

încredere, prietenie ºi voie bunã. În consecinflã ºi copiii ºi pãrinflii ºi voluntarii beneficiazã

de o relaflie ce schimbã spre bine viata lor.

Pe parcursul anului 1998 au activat deja 52 de voluntari cu implicare directã – pentru

perechile PM/PM. Programul este co-finanflat de Open Society Institute, New York, Fundaflia

Soros Moldova - $15,000.00.

Program de colaborare cu Fundaflia pentru o Societate Deschisã România

Este axat în special pe ajutorarea copiilor din ºcolile din Transnistria. În cadrul programului,

care a debutat în 1995, anual sînt invitate în România sã-ºi petreacã vacanfla douã-trei

grupuri de copii de la aceste ºcoli. Copii sînt gãzduifli în familii din Bucureºti, în bazã de

voluntariat. Partea românã asigurã pentru oaspefli masa, banii de buzunar, un program de

divertisment. Fundaflia Soros Moldova acoperã cheltuielile de transport. În 1998 au fost

selectafli un grup de 40 de elevi de la ªcoala Alternativã din Rîbnifla ºi un grup de 26 elevi

de la ªcoala nr.1 din Grigoropol. Elevii au fost însoflifli de cinci profesori.

Casa Lumea Deschisã

Casa Lumea Deschisã a fost constituitã în 1994 cu scopul susflinerii tranzifliei spre o societate

deschisã. De la bun început au fost identificate direcfliile-cheie, care necesitau o asistenflã

maximã în procesul transformãrii societãflii: libertatea expresiei ºi accesul liber la informaflie.

Cultivarea acestor douã componente obligatorii ale societãflii deschise a determinat atît

strategia activitãflii Casei Lumea Deschisã, cît ºi structura institufliei.

În cadrul Casei Lumea Deschisã au activat Centrul Independent de Jurnalism, Studioul TV,

Postul de radio “Radio d’Or”, Centrul de Informaflii Universitare, ªcoala de Limbã Englezã.
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existenfla lor în cadrul aceleaºi instituflii asigura o mai strînsã colaborare în cazul unor inter-

proiecte ºi o mai eficientã utilizare a mijloacelor comune.

Centrul Independent de Jurnalism ºi-a concentrat atenflia asupra problemelor generale

ale mass media din Moldova: legislaflia cu privire la presã, gradul de pregãtire profesionalã

a jurnaliºtilor ºi a managerilor, schimbul de experienflã cu invitarea unor experfli ºi specialiºti

din strãinãtate. În cîfliva ani Centrul a devenit un instrument extrem de util, folosit cu

regularitate de jurnaliºtii din Moldova.

O altã subdiviziune a Casei Lumea Deschisã, creatã pentru a ameliora starea lucrurilor din

mass -media este Studioul TV. Acesta a avut ca scop formarea tinerelor cadre televizioniste,

familiarizarea lor cu tehnologiile ºi tehnicile moderne din domeniu. Un rezultat incontestabil

al activitãflii studioului este chiar apariflia unei echipe tinere ºi ambiflioase, care a reuºit pe

parcursul anului 1998 sã susflinã o emisiune sãptãmînalã la Televiziunea Naflionalã.

Postul de radio “Radio d’Or”, lansat în 1996, a îmbinat în activitatea sa ambele deziderate

stabilite la crearea Casei Lumea Deschisã, devenind atît o sursã de informaflie pentru

ascultãtorii din Chiºinãu, cît ºi un “teren de antrenament” pentru tinerii radiofoniºti.

Accesul liber la informaflie a fost ºi rãmîne principala preocupare a Centrului de Informaflii

Universitare, care oferã asistenflã informaflionalã celor interesafli de efectuarea studiilor

dincolo de hotarele Moldovei.

ªcoala de Limbã Englezã din cadrul Casei Lumea Deschisã a fost una din primele instituflii

de acest gen din Moldova ºi s-a evidenfliat din start prin calitatea studiilor oferite, prin

dinamismul ºi creativitatea echipei pedagogice.

Anul 1998 a fost pentru Casa Lumea Deschisã unul de tranziflie. Experienfla acumulatã de

departamentele institufliei pe parcursul anilor precedenfli demonstra cã fiecare din ele ar fi

capabil sã se dezvolte în continuare în mod autonom. Existenfla independentã ar determina

un lucru mai concentrat al fiecãrei echipe ºi ar facilita identificarea unor noi surse de finanflare

pentru activitãflile non-profit. Totodatã legãturile formate între subdiviziunile Casei Lumea

Deschisã ar continua sã asigure colaborarea necesaræ între ele.

Primul, care a testat existenfla autonomã, a fost Centrul Independent de Jurnalism. Pe

parcursul anului 1998 el a lucrat ca un ONG independent ºi a demonstrat cã este capabil

sã “supraviefluiascã” în aceste condiflii. Analiza experienflei Centrului Independent de

Jurnalism a servit ca bazã pentru Concepflia de restructurare a Casei Lumea Deschisã,

propusã spre atenflia Senatului Fundafliei Soros Moldova ºi acceptatã de acesta. Astfel s-

a decis cã Studioul TV, Postul de radio “Radio d’Or” ºi Centrul de Informaflii Universitare

vor fi entitãfli independente, responsabile pentru obflinerea mijloacelor necesare, ºi de

folosirea lor. ªcoala de Limbã Englezã a servit ca bazã pentru crearea unei noi instituflii,

Centrul Educaflional  Pro Didactica, care concentreazã toate proiectele Fundafliei Soros în

domeniul modernizãrii învãflãmîntului umanist preuniversitar din Moldova.

Dupã patru ani de activitate Casa Lumea Deschisã a demonstrat, cã apariflia unei atare

instituflii în Moldova a fost oportunã, iar experienfla acumulatã între timp se dovedeºte utilã

sectorului ne-guvernamental din flara noastrã.

“Mobilitatea tinerilor”

Scopul proiectului a fost promovarea participãrii ºi a mobilitãflii tinerilor întru realizarea unei

cooperãri pan-europene în spiritul valorilor Uniunii Europene ºi Consiliului Europei,

democrafliei, drepturilor omului, statului de drept, toleranflei, pluralismului, coeziunii sociale.

În cadrul proiectului s-au desfãºurat seminare regionale la Cahul, Chiºinãu ºi Bãlfli, la care

au participat lideri ai ONG locale  ºi funcflionari interesafli. În perioada 4-11 iulie la Holercani

(Dubãsari) a fost organizat un seminar internaflional privind schimburile de tineret dintre

est ºi vest, la care au participat 35 de lideri ai ONG din Moldova, România, Belarusia,

Spania, Portugalia, Slovenia, Franfla, SUA, Germania, Austria.
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comunitatea interculturalã, finanflarea programelor regionale ºi internaflionale, elaborarea

ºi promovarea proiectelor de mobilitate, cooperarea regionalã în promovarea mobilitãflii

tinerilor. A fost editat ºi un buletin informativ conflinînd articole privind efectuarea schimburilor

internaflionale, practicile europene, etc., distribuit ONG de tineret ºi organelor administrafliei

publice locale.

Participãri la seminare, conferinfle

Conferinfla “Forum Civil European ºi expoziflia europeanã non-profit”, 23-26 septembrie,

Budapesta, Ungaria

Raisa GUfiU, Fundaflia pentru Copii ºi Tineret Marcu

Seminarul “Constituirea Reflelelor Europene ale ONG-urilor”, 11-20 decembrie 1998, Lille,

Franfla

Aliona NICULIfiÆ

Summitul internaflional al apãrãtorilor Drepturilor Omului, 7-12 decembrie 1998, Paris, Franfla

ªtefan URÎTU

ªcoala de vara pentru dialog ºi înflelegere internaflionalã, 17-27 august 1988, Cehia

Vitalie UNGUREANU, Consiliul de Coordonare al Organizafliei de Tineret a Adunãrii

Cetãfleneºti Helsinki din Moldova, student an IV, USM

Campusul ecologic internaflional, Sevastopol, 1-10 August 1998

Andrei NOVAC, Vitalie CHIPERI, Corina POPESCU, studenfli ai facultãflii de ecologie USM,

Miºcarea Ecologistã din Moldova

Seminarul-training în psihologia constructivã ºi ecologia realitãflii subiective “ªapte culori

ale curcubeului”, 7-14 decembrie 1998, Odessa, Ukraina

Igor FONARI

Vizitã de documentare training la organizafliile ce flin de drepturile omului, 14-23 martie

1998, Washington

Iordanca Rodica IORDANOV, Comitetul Helsinki

Conferinfla “Formarea clasei de mijloc în Rusia postcomunistã”, 27-28 martie 1998,

Moscova, Federaflia Rusã

Igor NEDERA

Program internaflional de instruire în domeniul Drepturilor Omului, 21 iunie-10 iulie 1998 ,

Montreal, Canada

Tatiana RACU, SIEDO, Valeria CIOBANU, Comitetul Helsinki

Conferinfla “Educaflie pentru Drepturile Omului”, 31 octombrie – 2 noiembrie 1997, Harkov,

Ucraina

Vasile FLOREA, SIEDO

Cursul de bazã pentru protecflia Drepturilor Omului, 23 februarie - 6 martie 1998, Turku,

Finlanda

Petru STRATAN, Comitetul Helsinki

Conferinfla ”Problemele tratamentului ºi reabilitãrii persoanelor care au suferit de pe urma

catastrofei Cernobîl”, 1-6 iunie 1998, Kiev, Ukraina (5 reprezentanfli)

Ion RUSU, Uniunea Cernobil
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Fundaflia Soros Moldova
cheltuieli de program ºi administrative   1 9 9 8

PROGRAM CHELTUIELI  $

Educaflie ºi învãflãmînt 1,681,824

Conferinfle ºi cãlãtorii 17,170

Est Est 129,381

Limba englezã 45,646

Biblioteci 229,476

E-Mail/Internet 488,114

Societate civilã 416,323

Asistenflã socialã 2,500

Programe medicale 974,141

Reforma economicã 540,355

Administraflie publicã 229,053

Drept 274,943

Mass-Media 437,784

Editare de carte 280,087

Artã ºi culturã 473,393

Administrare de program 129,403

Grant pentru proiectul “Modernizarea Învãflãmîntului Umanist” 1,570,869

Total  cheltuieli administrative 429,045

TOTAL CHELTUIELI 8,349,508
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Lorina BÆLTEANU Preøedinte

Oazu NANTOI

Alexandru MURAVSCHI

Vasile NEDELCIUC

Iurie LEANCÆ

Anatol GREMALSCHI

Tudor PANfiÎRU

Ion MOLDOVANU

Natalia VRABIE

Juriul Societate Civilæ, Reforma Economicæ, Drept, Administraflie Publicæ,

Medicinæ, Femei

Lidia VASILACHE

Victor MOROZ

Victor POPA

Nicolae CHIRTOACÆ

Mihai BURUIANÆ

Victor ZUBCO

Ion MOLDOVANU

Adrian EVTUHOVICI

Juriul Programe Educaflionale

Grigore BELOSTECINIC

Sofia BOLDURATU

Nicolae MISAIL

Ludmila STEPAN

Gheorghe GÎRNEfi

Anatol GREMALSCHI

Ludmila PAPUC

Mihai CERNENCO

Gheorghe NEAGA

Adela MARGINE

Juriul Artæ øi Culturæ, Editare de Carte, Mass-media

Svetlana BIVOL

Claudia CRÆCIUN

Constantin MARIN

Constantin CHEIANU

Emilian GALAICU-PÆUN

Ion BUNDUCHI

Eugen MARTIN

Vlad BOLBOCEANU

Juriul Centrului Soros pentru Arta Contemporanæ (CSAC)

Vladimir BULAT

Constantin CIOBANU

Tudor STAVILÆ

Alexandru ØCHIOPU
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134 Colaboratorii Fundatiei Soros Moldova

Victor URSU Director Executiv

Varvara COLIBABA Director Adjunct

Sergiu BOTEZATU Director Financiar

Mariana ALECSANDRI HESP, Biblioteci

Steliana BURLACU Administraflie Publicæ

Ana COREfiCHI Est Est

Corina COTOROBAI Arte Plastice

Victoria MIRON Culturæ øi Artæ, Editare de Carte

Iulia MOLDOVAN SPELT, Schimb de elevi, Dezbateri

Emilia MIHAILOV Educaflie pentru Sænætate

Victor MUNTEANU Drept

Iulia CAPROØ, Elena JUNGHIETU, Angela MUØET Burse, Activitæfli Extraøcolare

Steliana HANGANU, Olga OSADCII Mass-Media

Antonina SÂRBU Femei

Dumitru MAXIMENCO Programe medicale

Igor PÆDURE Reforma Economicæ

Igor NEDERA Societate Civilæ, Reforma Economicæ

Dumitru CHITOROAGÆ Grant Manager, Internet

Iulia IGNATIUC Coordonator oficiul Bælfli

Victor ANDRONIC Manager de reflea

Viorel URSU Consilier-referent

Vasile GÎRLEA Administrator

Elena VACARCIUC Contabil Øef

Elena VITIUC Contabil

Violeta GRAUR Contabil

Liuba COTOROBAI Casier

Ala DICUSARA Recepflionistæ

Lucia COJOCARU Recepflionistæ

Centrul Soros pentru Arta Contemporanæ (CSAC)

Octavian EØANU

Olga RUSU

Dan SPÆTARU

Dezbateri

Adrian CATAN

Corneliu CIRIMPEI

Sanda ROMAN

Asociaflia DNT

Dona ØCOLA

Karine HACIATUROV

Vitalie BORDENIUC

Oleg ILIEØ

Veaceslav REVUfiSCHI

Silviu STEFÎRfiÆ

Vladimir MADONICI

Alexandru CULIUC



135Colegiul Invizibil

Ion CULEAC

Eleonora GROZAVU-DUPOUY

Veaceslav GHIfiIU

Modernizarea Învãflãmîntului Umanist

Liliana IVANOVICI

Gheorghe GHEfiU

Neonila MITCHEVICI

Viorica GORAØ-POSTICÆ

Silvia BARBAROV

Victor EFRIM

Violeta DUMITRAØCU

Nicolae CREfiU

Lilia STÎRCEA

Mariana KIRIAKOV

Ecaterina RUDAKOV

Rodica DAVID

Marin BÆLÆNUfiÆ

Viorica BEJENARU

Renata CHITOROAGÆ

Lecturã ºi scriere pentru dezvoltarea gîndirii critice

Vitalie POPA

Alvina GROSU

Angela STAFII

Oleg BURSUC

Instituflii afiliate

Centrul CONTACT

Aliona NICULIfiÆ

Igor GROSU

Eugen MASLOV

Veaceslav SCAFARU

Oleg EFRIM

Stela MOCANU

Liliana CALMAfiUI

Doina MELNIC

Centrul de Informaflii Universitare

Vitalie VREMEØ

Gabriela COTOROBAI

“Pas cu Pas”

Cornelia CINCILEI

Svetlana SEMIONOV

Valentina LUNGU



136

AAPM Academia de Studii în domeniul Administrafliei Publice din Moldova

AM Academia de Muzicã “G. Muzicescu”

AP Academia de Poliflie “ªtefan cel Mare”

ASEM Academia de Studii Economice din Moldova

AªM Academia de ªtiinfle a Republicii Moldova

IAM Institutul de Stat al Artelor din Moldova

INPCD Institutul Naflional de Perfecflionare a Cadrelor Didactice

ISR Institutul de ªtiinfle Reale de pe lîngã Universitatea de Stat din Moldova

IªPP Institutul de ªtiinfle Pedagogice ºi Psihologice

MEª Ministerul Educafliei ºi ªtiinflei din Republica Moldova

UAM Universitatea Agrarã de Stat din Moldova

UCCM Universitatea Cooperatist - Comercialã din Moldova

ULIM Universitatea Liberã Internaflionalã din Moldova

UPS Universitatea Pedagogicã de Stat “Ion Creangã” din Chiºinãu

USB Universitatea de Stat “A. Russo” din Bãlfli

USC Universitatea de Stat din Comrat

USM Universitatea de Stat din Moldova

USMF Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie “Nicolae Testemiflanu”

USU Universitatea de Studii Umanistice

UST Universitatea de Stat din Tiraspol

UTM Universitatea Tehnicã din Moldova

Lista abrevierilor


