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MISIUNEA FUNDAfiIEI

Fundaflia Soros-Moldova (FSM) este o organizaflie neguvernamentalã, nonprofit ºi apoliticã,
înfiinflatã în anul 1992 de cãtre filantropul George Soros în scopul promovãrii valorilor soci-
etãflii deschise în Moldova. Fundaflia contribuie la democratizarea societãflii prin elaborarea
ºi implementarea unor programe în diverse domenii cum ar fi: artã ºi culturã, educaflie la
toate nivelurile sistemului, dezvoltarea economicã ruralã, reforma judiciaræ ºi administraflia
publicã, mass-media ºi programe informaflionale, societate civilã ºi sãnãtate publicã.
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In anul 2002, an marcat de noi ameninflãri care au pus în pericol funcflionarea institufliilor
democratice ºi, în special, independenfla mass-media, libertatea de exprimare ºi autonomia
administrafliei publice locale, Fundaflia a încercat sã reacflioneze prompt la schimbãrile din
flarã, intensificîndu-ºi activitãflile în domeniile informaflional, mass-media ºi societate civilã. 

Una din prioritãflile Programului informaflional al Fundafliei a fost extinderea accesului per-
manent al populafliei la informaflie, în special în zonele rurale. Astfel, au fost susflinute o serie
de propuneri inovatoare ale bibliotecilor publice în vederea acoperirii necesitãflilor de infor-
mare ale utilizatorilor defavorizafli, inclusiv persoane cu handicap, deflinufli ºi orbi. Au fost
create cinci centre de informare ºi documentare în cadrul bibliotecilor publice din Orhei,
Chiºinãu, Edinefl ºi Tighina. Alte 45 de biblioteci publice au beneficiat de granturi în valoare
de pînã la 1500 dolari SUA fiecare pentru dezvoltarea colecfliilor de carte. 

Pentru a încuraja diversificarea surselor de informare, Fundaflia a lansat o competiflie
deschisã pentru dezvoltarea accesului la Internet în zonele rurale. În anul 2002 Fundaflia a
finanflat zece centre comunitare de instruire ºi acces la informaflie. În anii urmãtori
intenflionãm sã extindem acest program. 

În anul 2002 una din prioritãflile strategice ale Fundafliei a devenit mass-media. Pentru a
asigura dreptul ºi accesul populafliei la informaflie obiectivã, Fundaflia a reluat susflinerea
directã a presei locale independente. Astfel, au fost acordate 13 granturi în valoare de pînã
la 5000 dolari SUA fiecare pentru procurare de hîrtie, echipament, acces la Internet ºi
abonamente la ºtiri. 

Pentru a încuraja colaborarea dintre institufliile mass-media, Fundaflia a inifliat ºi a susflinut un
program de consolidare a presei independente care a fost desfãºurat în colaborare cu Cen-
trul Independent de Jurnalism, cu Asociaflia Presei Independente, Comitetul pentru

Cuvînt înainte
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Libertatea Presei ºi Uniunea Jurnaliºtilor din Moldova, incluzînd o serie de acfliuni în cadrul
reflelei – vizite de lucru, investigaflii jurnalistice, campanii de susflinere, schimb de informaflii,
monitorizarea dezvoltãrii mass-media ºi a încãlcãrii dreptului la informare, precum ºi publi-
carea unor materiale profesionale. 

Noul Program, „Toleranflã ºi integrare socialã”, lansat în anul 2002, vizeazã promovarea drep-
turilor omului ºi a valorilor democratice, consolidarea relafliilor sociale bazate pe deschidere
ºi respect mutual al diferenflelor culturale, precum ºi perfecflionarea capacitãflilor de solu-
flionare paºnicã ºi constructivã a conflictelor. În cadrul acestui program au fost inifliate mai
multe proiecte: Centrul Educaflional „Pro Didactica” dezvoltã parteneriate între ºcoli cu
predare în limba românã ºi cele alolingve, organizeazã conferinfle ºi elaboreazã resurse infor-
maflionale; Centrul Independent de Jurnalism acordã asistenflã jurnaliºtilor din zonele multiet-
nice ale Republicii Moldova prin crearea unei reflele ºi prin organizarea unor activitãfli de
instruire; Centrul de Dezvoltare a Tineretului faciliteazã o comunicare mai bunã între tinerii
din ambele pærfli ale Nistrului, printr-o serie de sesiuni de instruire în domeniul toleranflei ºi al
competenflei sociale; Centrul „CONTACT“ promoveazã dezvoltarea comunitarã în regiunile
multietnice prin încurajarea dialogului dintre diferite grupuri etnice la nivel comunitar. 

Le aducem mulflumiri partenerilor noºtri, membrilor juriilor specializate ºi Senatului anului
2002, precum ºi angajaflilor Fundafliei. 

Victor Ursu, 
director executiv



Programe educaflionale

Programul educaflional „Pas cu Pas“
Centrul Educaflional „Pro Didactica“

Programul de schimb intercultural de elevi
Programul de sprijin a învãflãmîntului superior

Colegiul Invizibil Moldova
Centrul de Informaflii Universitare

Programul regional de burse
Programul naflional de burse
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În fotografie: ceremonia de decernare a burselor de merit, ediflia a 
VII-a, organizatã ºi finanflatã de cãtre Fundaflia Soros-Moldova în
parteneriat cu BC „Moldova-Agroindbank”.

În cadrul celor ºapte ediflii, 625 de studenfli de la instituflii universitare
au beneficiat de burse de merit.
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Viziune:
o Moldovã în care fiecare copil are acces la programe educaflionale de calitate øi îºi rea-
lizeazã plenar propriul potenflial într-un mediu stimulativ, atotcuprinzætor ºi democratic, în
cadrul unui parteneriat armonios între instituflia educaflionalã, familie ºi comunitate.

Context:
În 2002 Programul educaflional „Pas cu Pas“ ºi-a canalizat eforturile spre promovarea con-
tinuã ºi spre consolidarea schimbãrilor democratice pertinente în domeniul educafliei, spre
asigurarea unui caracter ireversibil al acestor schimbæri atît la nivelul institufliilor din reflea, cît
ºi la cel al sistemului de formare ºi perfecflionare a cadrelor didactice.

Refleaua institufliilor „Pas cu Pas“ s-a extins în continuare, prin proiectul comun cu Fondul de
Investiflii Sociale al Bãncii Mondiale, incluzînd noi instituflii rurale øi populaflia cea mai deza-
vantajatã. Comunitãflile rurale se confruntã cu o serie de probleme educaflionale, sociale ºi psi-
hologice din cele mai grave: lipsa oricãror investiflii în baza material-didacticã; exodul masiv al
învãflãtorilor din ºcoalã din cauza deteriorãrii situafliei financiare, a erodãrii statutului social al
pedagogului ºi a izolãrii profesionale; aflarea unui numãr impresionant de copii în situaflie de
risc; numãrul sporit al copiilor cu nevoi speciale etc. Aceste multiple probleme complexe au
determinat reformularea unor strategii ale programului, pentru ca institufliile educaflionale ru-
rale sã devinã catalizatori ai unor schimbãri mai ample la nivel de comunitate.

Programul educaflional 
„PAS CU PAS“

Adresa: str. Puºkin nr. 16
MD 2012, Chiøinæu, Moldova

Tel.: (3732) 22-01-12; (3732) 22-01-13
Tel/fax: (3732) 21-27-70

Director: Cornelia CINCILEI



Obiective:
– pregãtirea cadrelor didactice pentru implementarea unei educaflii democratice, orientate

spre copil, utilizînd capacitãflile specialiøtilor locali ºi ale centrelor demonstrative create în
cadrul programului;

– asigurarea continuitãflii principiilor ºi filozofiei unei educaflii orientate spre copil la ciclul
gimnazial ºi susflinerea schimbãrilor, în cadrul institufliei în ansamblu, pentru crearea unui
mediu deschis spre valorile democratice, în baza unui management educaflional partici-
pativ;

– crearea în institufliile educaflionale a unui mediu propice pentru tofli copiii comunitãflii în
cadrul parteneriatelor cu familia ºi comunitatea;

– promovarea modernizãrii sistemului de formare a cadrelor didactice în colegiile ºi uni-
versitãflile pedagogice.

PROIECTE REALIZATE ÎN ANUL 2002 
CU SPRIJINUL FUNDAfiIEI SOROS-MOLDOVA

Educaflie preºcolarã orientatæ spre copil
În anul 2002 Programul „Pas cu Pas“ a fost implementat în 453 grupe din 87 grãdinifle, pre-
cum ºi în 44 de grupe pregãtitoare din ºcoli care se aflæ în localitãflile unde au fost închise
institufliile preºcolare. De program au beneficiat circa 12 425 de copii ºi familii; peste 900
de cadre didactice au frecventat cursuri de bazã de perfecflionare în cadrul programului ºi în
alte activitæfli didactice.

Pe parcursul anului centrele de training ale programului – grãdiniflele nr. 216 din Chiºinãu ºi nr.
43 din Bãlfli – au oferit timp de 91 zile seminarii de inifliere ºi aprofundare pentru cursanflii din
zonele din centrul, sudul ºi nordul republicii, precum øi o serie de ore demonstrative, consul-
taflii (50), traininguri în deplasare (3), vizite de monitorizare a programului pe teren (30).

Programul a contribuit la completarea centrelor de alfabetizare a grãdiniflelor øi a camerelor
pentru pãrinfli cu literaturã pentru copii ºi literaturã metodicã.

Buget total: $22 510
Fundaflia Soros-Moldova: $22 510

Învãflãmînt orientat spre elev
Refleaua de ºcoli în care se implementeazã Programul „Pas cu Pas“ s-a extins în anul 2002
cu 47 ºcoli renovate ºi dotate cu mobilier de cætre partenerul programului – Fondul de In-
vestiflii Sociale din Moldova, atingînd astfel cifra de 238 ºcoli, preponderent din localitãflile
rurale. Programul este implementat, practic, în toate judeflele republicii ºi, din 2002, în UTA
Gãgãuzã.

Cadrele didactice de la ciclul primar din aceste ºcoli ºi-au continuat formarea de bazã
(învãflãtorii claselor I-II din ultimele douã generaflii) sau au urmat seminarii tematice (pentru
învãflãtorii claselor III-IV din generafliile precedente) – în total 267 zile de training.
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leCursurile de formare ºi perfecflionare a cadrelor din program s-au desfãºurat la cele trei cen-
tre metodice – Centrul Educaflional Didactic „Pas cu Pas“ din Chiºinãu (CED), Liceul 
„M. Eminescu“ din Bãlfli ºi Øcoala Medie nr. 20 din Bãlfli, la care s-a adãugat unul nou –
Øcoala Primarã „Al. Donici“ din Cahul – pentru a facilita accesul cursanflilor din judeflele de
sud. În afarã de aceste cursuri, au fost organizate seminarii pentru profesorii de limbi mo-
derne ºi pentru alfli specialiºti din clasele „Pas cu Pas“.

Specialiºtii de la centre au oferit peste 200 ore demonstrative ºi au efectuat peste 50 vizite
de monitorizare pe teren.

Ca ºi la ciclul preºcolar, au fost organizate seminarii pentru perfecflionarea continuã a cadre-
lor didactice în baza unor module noi, elaborate de echipa „Pas cu Pas“, ca rãspuns la reco-
mandãrile experflilor, fæcute în urma vizitelor, ºi la necesitãflile formulate de cadrele didactice
din reflea.

În colaborare cu Corpul Pãcii, la Øcoala Medie din Sofia, jud. Bãlfli, au fost organizate 4 se-
minarii pentru cadrele didactice din ºcoala din sat ºi pentru cele din cîteva sate apropiate,
avînd ca temæ promovarea tehnologiilor educaflionale orientate spre copil.

Buget total: $52 130
Fundaflia Soros-Moldova: $51 130
Corpul Pãcii: $1 000

Contribuflia comunitãflilor la proiectul comun în 47 ºcoli: reparaflii – circa $1 880 000
mobilier ºi materiale pentru clase – circa $64 000

Integrarea socialã a copiilor cu nevoi speciale
Cadrele didactice din 60 de instituflii din reflea au participat la seminarii de inifliere ºi apro-
fundare vizînd sensibilizarea comunitãflii ºcolare ºi a comunitãflii largi la problemele copiilor
cu nevoi speciale, crearea mediului atotcuprinzætor, elaborarea unor tehnici concrete de
lucru pentru copiii cu nevoi speciale.

În anul 2002 a fost creatã o echipã mixtã de instructori pentru aceastã componentã, care
include, în afarã de pedagogi, un logoped, un psiholog ºi un defectolog. Au fost stabilite
legãturi de parteneriat cu ONG-uri care urmãresc reabilitarea ºi integrarea socialã a copiilor
cu necesitãfli speciale.

Buget total: $7 480
Fundaflia Soros-Moldova: $7 480

Învãflãmînt superior
Componenta învãflãmînt superior are o importanflã crescîndã. În ianuarie 2002 a avut loc
conferinfla „Tendinfle ºi perspective noi în formarea cadrelor didactice“, la care au participat
reprezentanfli de la toate universitãflile ºi colegiile pedagogice din republicã. Institufliile care
colaboreazã de mai mulfli ani cu programul ºi-au împãrtãºit experienfla, accentuînd schim-
bãrile produse la nivel de curriculum, strategii educaflionale ºi de implicare a studenflilor.



Au fost organizate seminarii în baza a douã module noi – mentoratul (pentru responsabilii
de practica studenflilor) ºi învãflare prin cooperare (proiect comun cu Programul „Lecturæ øi
scriere pentru dezvoltarea gîndirii critice“ (LSPDGC)).
Buget total: $4 600
Fundaflia Soros-Moldova: $4 600

Optimizarea managementului educaflional
Administratorii din refleaua institufliilor „Pas cu Pas“ au beneficiat de seminarii care pro-
moveazã calitãflile de lider-moderator ºi care contribuie la crearea unei culturi de cooperare
în cadrul institufliei, pentru a fi valorificate plenar investifliile fãcute de program în cadrele
didactice din aceste instituflii ºi a face ca schimbarea sæ fie durabilã (27 zile de seminar).

În scopul consolidærii sistemului de monitorizare a calitãflii implementãrii programului, ma-
nagerii institufliilor din reflea au fost pregãtifli sã utilizeze standardele programului ºi standar-
dele cadrului didactic, care au fost elaborate sub auspiciile Asociafliei Internaflionale „Pas cu
Pas“ de o echipã internaflionalã de experfli din flãrile care implementeazã programul, inclusiv
din Moldova.

Tranziflia la ciclul gimnazial
Aceastã componentã a programului a luat amploare în anul 2002 graflie faptului cã într-un
numãr mare de ºcoli din reflea copiii care au urmat programul au trecut la ciclul gimnazial.
Ca rãspuns la multiplele solicitãri ale administratorilor ºi ale cadrelor didactice din aceste
ºcoli, care s-au convins de rezultatele pozitive obflinute graflie implementãrii strategiilor
educaflionale la ciclul primar, în cadrul ºcolilor au fost organizate 89 zile de seminar pentru
a satisface necesitæflile unui numãr cît mai mare de doritori.

Modulele pentru ciclul gimnazial promoveazã abordarea holisticã a copilului, buna cu-
noaºtere a caracteristicilor de vîrstã ºi a celor individuale ca bazã a educafliei orientate spre
copil, instruirea integratã ºi altele. Este pus un accent deosebit pe lucrul în echipã al
cadrelor didactice atît spre beneficiul elevilor, cît ºi spre creºterea profesionalæ a cadrelor
didactice.

Noi inifliative de perfecflionare a instructorilor
În scopul perfecflionãrii continue, pentru instructorii programului au fost organizate 21 zile
de training.

Metodiºtii-coordonatori ai programului (2 persoane) au participat la seminarul organizat de
AIPP – „Optimizarea ºcolii“ (iunie, Budapesta) – în ideea lansãrii unei noi inifliative menite
sã aprofundeze schimbãrile pornite în ºcolile cu program. Pentru a consolida colaborarea
dintre proiectele educaflionale, la acest seminar a fost invitat ºi un reprezentant al proiectu-
lui LSPDGC. Ulterior, în urma demersului adresat de program cãtre Departamentul pentru
Educaflie, Tineret ºi Sport de a contribui la asigurarea continuitãflii la ciclul gimnazial, la
Chiºinãu a fost deschis gimnaziul nr. 40, unde, în colaborare cu instructorii din proiectul
LSPDGC, va fi valorificatã în continuare investiflia fãcutã în proiectele educaflionale ale
fundafliei.
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leUn grup de experfli ai programului a participat la seminarul organizat de AIPP în problema
instituirii sistemului de certificare a programelor din flãrile participante ºi a criteriilor de
acreditare a cadrelor didactice.
Buget total pentru componentele optimizare, tranziflie, perfecflionare: $33 260
Fundaflia Soros-Moldova: $33 260

Alte activitãfli
Au fost elaborate module noi de training pentru toate componentele.
Au fost reeditate douã metodologii ale programului – Crearea claselor orientate spre nece-
sitãflile copilului (vîrsta de 3-5 ani) ºi Predarea orientatã spre necesitãflile copilului (vîrsta de 
6-7 ani).

Între 22-27 aprilie, o echipã de specialiºti din SUA, în colaborare cu echipa de bazã „Pas cu
Pas“, a efectuat filmãri în grãdiniflele øi în ºcolile din reflea pentru a pregæti un film despre
program pentru AIPP.

Buget total, inclusiv administrativ: $31 020
Fundaflia Soros-Moldova: $31 020

Mentorat internaflional
Programul „Pas cu Pas“ din Moldova a fost propus de Asociaflia Internaflionalã „Pas cu Pas“
sã fie mentor pentru echipa-omolog din Armenia, care s-a inclus în realizarea proiectului
mai tîrziu.

Ca urmare, directorul programului a efectuat o vizitã în Armenia, împreunã cu un expert
din SUA, pentru a evalua programul ºi a elabora un plan comun de acfliuni. Pe parcursul
anului au urmat contacte permanente, schimb de materiale etc.

Buget total: $6 500
AIPP: $6 500

Buget total: $157 119
Fundaflia Soros-Moldova: $149 619
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Viziune:
o reflea deschisã de comunitãfli de învãflare, în cadrul cãrora se stimuleazã ºi se dezvoltã
gîndirea criticã ºi creativã; o reflea conectatæ la circuitul de practici educaflionale perfor-
mante, la nivel internaflional; o reflea neafectatã de ideologizare politicã. Prin intermediul
acestei reflele este încurajatã inifliativa la nivel individual ºi instituflional, creîndu-se astfel
premise pentru promovarea ºi menflinerea unui dialog constant între elementele sistemului
educaflional. Elevii, profesorii ºi pãrinflii se sprijinã reciproc într-un proces de învãflare conti-
nuã. Diferenflele sînt acceptate ºi respectate de cãtre tofli membrii comunitãflii. Cei ce învaflã
urmeazã cãi diferite, în dependenflã de stilurile individuale, de necesitãflile personale de
învãflare, dar ating cu toflii obiectivele generale comune ale învãflãrii. O pondere deosebitã o
au relafliile dintre ºcoalã ºi comunitate, ºcoalã ºi familie. ªi mediul, ºi modul de lucru
faciliteazã dezvoltarea. Conflinuturile educafliei pornesc de la problemele ºi realitãflile per-
sonale spre cele ale comunitãflii, ale flãrii ºi spre cele globale. Predarea – învãflarea eficientã,
luarea în comun a deciziilor, schimbul de experienflã, managementul eficient al resurselor,
prioritatea acordatã succesului comunitãflii în întregime asigurã realizarea potenflialului
uman al fiecãruia ºi al societãflii în general.

Context:
– lipsa de consecvenflã a sistemului educaflional în efectuarea analizei, evaluãrii ºi optimizã-

rii continue a învãflãmîntului general (dezvoltare curricularã, formare continuã a cadrelor
didactice ºi a celor manageriale, elaborarea de manuale etc.);

Centrul Educaflional 
„PRO DIDACTICA“
Adresa: str. Armeneascã nr. 13, Chiºinãu
MD 2012, Chiøinæu, Moldova
Tel.: (3732) 541994
E-mail: lnicolaescu@cepd.soros.md
Director executiv: Liliana NICOLAESCU-ONOFREI
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le– neglijarea de cãtre factorii de decizie a importanflei întemeierii programelor de formare
continuã a cadrelor didactice pe promovarea ºi însuºirea mecanismelor de democrati-
zare a procesului de predare-învãflare-evaluare;

– decalajul dintre cerinflele reale din mediul ºcolar ºi conflinutul perimat al programelor de
pregãtire a studenflilor-pedagogi la nivel universitar;

– problemele multor comunitãfli educaflionale din zonele rurale, din ºcolile-internat øi lipsa
unor posibilitãfli de creºtere profesionalã continuã;

– creºterea solicitãrilor de programe de perfecflionare calitative, orientate spre necesitãflile
curente ale profesorilor ºi spre asigurarea unei influenfle benefice asupra elevilor ºi lipsa
unor asemenea programe în sistemul de învæflæmînt de stat.

Obiective:
Activitatea în cadrul programelor educaflionale implementate de Centrul Educaflional „PRO
DIDACTICA“ se bazeazã pe conºtientizarea faptului cã un efort congruent de promovare a
schimbãrilor în educaflie trebuie sã presupunæ:
– sprijinul informaflional (asigurarea accesului la informaflie);
– facilitarea schimbului reciproc de experienflã dintre diverse comunitãfli educaflionale;
– dezvoltarea capacitãflii de autoevaluare a unitãflilor educaflionale;
– perfecflionarea profesionalæ a cadrelor manageriale de la orice nivel;
– perfecflionarea competenflelor profesionale ale profesorilor ºcolari ºi ale celor universitari;
– îmbunãtãflirea abilitãflilor cadrelor didactice de a elabora materiale didactice proprii;
– facilitarea procesului de sensibilizare ºi implicare a comunitãflii, la nivelul local ºi la cel

naflional;
– crearea unor comunitãfli de învãflare care sã urmãreascã dezvoltarea abilitãflilor de perfec-

flionare continuã pe întreg parcursul vieflii;
– promovarea unor mecanisme de democratizare a procesului de predare-învãflare-evalu-

are.

PROIECTE REALIZATE ÎN ANUL 2002 
CU SPRIJINUL FUNDAfiIEI SOROS-MOLDOVA

MODERNIZAREA ÎNVÃfiÃMÎNTULUI PREUNIVERSITAR
Programul „Modernizarea învãflãmîntului preuniversitar – 2002“ a inclus mai multe proiecte
repartizate pe trei direcflii majore.

Direcflia „Dezvoltarea capacitãflii unitãflilor ºcolare“ a inclus:
Proiectul „Autoevaluarea unitãflii ºcolare“
Director de proiect: Vitalie POPA
Proiectul a urmãrit sprijinirea, prin programe de training ºi consultaflii, a 15 echipe formate
din reprezentanfli ai 15 ºcoli ºi ai comunitãflilor locale pentru formarea unor comunitãfli de
învãflare, capabile sã elaboreze propriul plan strategic de dezvoltare, pe baza unei autoeva-
luãri riguroase a problemelor cadrului organizaflional. Echipele administrative din aceste
ºcoli au beneficiat de instruire în domeniul managementului participativ. Profesorii au bene-
ficiat de programe de perfecflionare a competenflelor profesionale. În total, au fost organi-



zate 32 de demersuri de formare (seminarii, studiouri, vizite în scopul de a obfline con-
sultaflii) pentru un numãr de 194 de profesori – beneficiari ai acestui proiect.

Proiectul „ªcoala 2000+“
Director de proiect: Nicolae CREfiU
Proiectul a avut drept obiectiv sprijinirea procesului de reformã la nivel de unitate ºcolarã.
Programele de training ºi consultaflii pentru dezvoltarea profesionalã continuã a cadrelor
manageriale ºi didactice au inclus strategii de dezvoltare a gîndirii critice la diverse discipline
ºcolare, managementul schimbãrii, metodologia învãflãrii prin cooperare º.a. Au fost organi-
zate 76 de programe de instruire (durata medie a unei programe de instruire fiind de 24 ore
academice) la care au participat 1198 de cadre didactice ºi manageriale din 34 de ºcoli. 48
de seminarii au fost organizate nemijlocit în scoli.

Proiectul „Management educaflional“
Director de proiect: Nicolae CREfiU
Pe parcursul anului 2002 au fost organizate 26 de programe de training ºi consultaflii avînd
urmætoarele subiecte: management participativ, managementul proiectelor, managementul
ºedinflelor, ºcoala ºi comunitatea, elaborarea programului de activitate al unitãflii educa-
flionale, strategii de dezvoltare a gîndirii critice la nivel de unitate ºcolarã º.a. La acestea au
participat 555 de cadre didactice ºi manageriale. 15 seminarii au fost organizate chiar în
incinta institufliilor educaflionale.

Direcflia „Perfecflionarea cadrelor didactice“ a inclus:
Proiectul „Educaflie pentru o societate deschisã“
Director de proiect: Violeta DUMITRAªCU
106 profesori de la sate au devenit cîºtigãtori ai burselor de studii oferite în acest an.
Programul de formare a inclus subiecte de interes major din mai multe domenii (didacticã
generalã, axiologia educafliei, noile educaflii, psihopedagogie, inifliere în utilizarea calcula-
torului). Alfli 132 de profesori au beneficiat de instruire în cadrul programelor deschise,
axate pe probleme de didacticã generalã ºi de didacticã a disciplinelor de specialitate.

Proiectul „Sprijin metodic pentru unitãflile ºcolare de tip internat“
Director de proiect: Violeta DUMITRAªCU
225 de educatori, profesori ºi manageri din 16 ºcoli de tip internat au beneficiat de sprijin
informaflional ºi metodic pe parcursul anului 2002, trecînd printr-o serie amplã de demer-
suri care au inclus didactica disciplinelor ºcolare, aspecte de psihopedagogie, educaflie eco-
nomicã ºi antreprenorialã.

Direcflia „Informare ºi schimb de experienflã“ a inclus:
Proiectul „Editare de materiale didactice ºi de referinflã“
Director de proiect: Viorica GORAª-POSTICÃ
În anul 2002 au apærut 6 lucrãri didactice în ajutorul profesorilor de diverse discipline ºi în
ajutorul educatorilor din ºcolile de tip internat, valorificîndu-se astfel o serie de experienfle
avansate, acumulate în cadrul comunitãflii de cætre instructorii ºi beneficiarii Centrului
Educaflional „PRO DIDACTICA“. A fost tradusã cartea Comunitãfli de învãflare: ºcoli ºi sisteme
a autorului englez Paul CLARKE, Editura ARC, Chiºinãu. Lucrarea reprezintã nu doar un nou
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lemod de gîndire referitor la schimbarea educaflionalã, ci este un manual practic care
dezvæluie experienfle ºcolare concrete øi un nou model de perfecflionare ºcolarã, propus ºi
dedus pe cale experimentalã de autor, fapt care îndeamnæ ºcoala de astãzi la trecerea de la
simpla ºcolarizare la învãflare, la construirea unei comunitãfli durabile de învãflare.

Proiectul „Conferinfle pedagogice ºi mese rotunde“
Director de proiect: Viorica GORAª-POSTICÃ
Masa rotundã „Curriculumul de liceu: bilanflul a trei ani de implementare“, la care au parti-
cipat specialiºti ai Ministerului Educafliei, membri ai Consiliului Naflional pentru Curriculum
ºi Evaluare, autori de curriculum, profesori ºcolari ºi universitari, a analizat succesele curricu-
lumului de liceu dupã 3 ani de aplicare, evaluînd problemele generale ºi cele specifice,
apãrute în procesul de implementare la fiecare disciplinã, ºi propunînd noi idei ºi modalitãfli
de soluflionare a acestora.

Conferinfla „Optimizarea ºcolii rurale: probleme ºi perspective“, organizatã în colaborare cu
Ministerul Educafliei, cu Fondul de Investiflii Sociale din Moldova ºi cu Programul
educaflional „Pas cu Pas“, a fost un eveniment unic în domeniu atît prin abordarea multi-
aspectualã a problematicii ºcolii rurale, cît ºi prin implicarea organizafliilor de stat ºi a
reprezentanflilor societãflii civile. În secflii au fost abordate øi dezbætute probleme prioritare ºi
soluflii la probleme importante pentru domeniu: problema cadrelor didactice: asigurare ºi
perfecflionare; øcoala ruralã micã: probleme ºi soluflii; perspective de parteneriat între
Programul „Pas cu Pas“ ºi Fondul de Investiflii Sociale din Moldova (FISM). La dezbateri au
participat 70 de persoane.

Proiectul „Asistenfla informaflionalã. Biblioteca CEPD“
Director de proiect: Mariana KIRIAKOV
În anul 2002, biblioteca specializatã a centrului a deservit un numãr de 758 de cititori, plus
echipa de instructori ºi coordonatori. 64 de instituflii (øcoli, gimnazii-internat, case de copii)
au beneficiat de abonare gratuitã la publicaflii periodice educaflionale. 16 ºcoli ºi gimnazii de
tip internat au primit diverse donaflii de carte. 209 cursanfli incluøi în diferite programe ale
centrului, unele organizaflii educaflionale, precum ºi anumifli reprezentanfli ai organizafliilor
(în total 233 de donatari) au beneficiat de donaflii de carte metodicã ºi de referinflã.

Proiectul Revista „Didactica Pro...“
Redactor-ºef: Nadia CRISTEA
ªi în acest an au fost editate 6 numere ale revistei, acestea afirmîndu-øi calitatea de instru-
ment de facilitare a muncii profesorilor de diferite niveluri. În calitate de suplimente ale
revistei au apãrut trei lucrãri ce flin de metodologia dezvoltãrii gîndirii critice prin intermedi-
ul lecturii ºi scrierii. La finele anului 2002 numærul de abonafli la revistæ a atins cifra de 991
persoane.

Buget total pentru realizarea subprogramului: $300 000,00



Proiectul „Lecturã ºi scriere pentru dezvoltarea gîndirii critice“ (LSDGC)
Proiectul a urmãrit implementarea metodologiei LSDGC în învãflãmîntul superior pedagogic,
familiarizarea studenflilor cu diverse tehnici inovatoare de lecturã ºi scriere, motivarea aces-
tor tehnici pentru dezvoltarea stilului intelectual personal ºi formarea unei atitudini critice
faflã de dezvoltarea propriei personalitãfli. Nu în ultimul rînd, proiectul a vizat sprijinirea pro-
cesului de formare profesionalã continuã a profesorilor universitari motivafli sã-ºi racordeze
mai mult modul de predare la necesitãflile ºi stilurile de învãflare ale studenflilor ºi la rigorile
procesului educaflional din ºcolile în care aceºtia vor veni sã lucreze. Experimentarea tehni-
cilor LSDGC la orice materii de studii, adaptarea lor pentru diverse vîrste, adaptarea
conflinuturilor la specificul naflional ºi cultural au fãcut ca acest program sã se bucure de
popularitate în mediul universitar. Au fost organizate 13 programe de instruire pentru 84
profesori din 7 instituflii de învæflæmînt superior.

Buget total: $9 210

Proiectul „Educaflia prin Internet øi informatica ca disciplinæ ºcolarã“
Director de proiect: Iurie MOCANU
În cadrul acestui proiect a fost creat site-ul Informatica Pro, care a devenit un instrument
reuºit de realizare a obiectivelor proiectului. Acestea au inclus: elaborarea ºi implementarea
unor metode de instruire la distanflã, prin Internet; instruirea unui grup de profesori de
informaticã în domeniul învãflãmîntului la distanflã; instruirea prin intermediul Internetului a
elevilor dotafli ºi interesafli de informaticã de cãtre profesori cu renume în domeniu, facili-
tarea accesului copiilor din provincie la studii de calitate, promovarea, prin intermediul
mass-media, a învãflãmîntului la distanflã. Site-ul a fost accesat de 145152 ori. Beneficiari ai
proiectului au fost 418 elevi ºi 93 profesori, cãrora le-au fost oferite 160 de module interac-
tive de instruire. Contribuflia socialæ a proiectului constã în facilitarea accesului profesorilor
ºi al elevilor din diferite localitãfli ale Republicii Moldova la cele mai moderne tehnologii de
instruire, în extinderea domeniilor de utilizare a Internetului ºi în oferirea unor ºanse egale
la studii de calitate tuturor elevilor, indiferent de amplasarea geograficã a institufliei de
învãflãmînt.

Buget total: $9 200

Proiectul „Invãflare prin cooperare“
Director de proiect: Valentina CHICU
Proiectul vizeazã iniflierea în metodologia învãflãrii prin cooperare a profesorilor ºi
studenflilor de la colegiile pedagogice, prin module de formare, ºcoli de varã ºi prin alte
activitãfli de cercetare, elaborare în cadrul unor proiecte comune øi schimb de experienflã.
La momentul actual, proiectul a reuºit sã animeze mai multe echipe de studenfli ºi profesori
din colegiile pedagogice din Tighina, Cãlãraºi, Orhei, Comrat ºi Cahul.

Buget total: $30 699

Proiectul „Evaluarea proiectelor educaflionale internaflionale“
Director de proiect: Vitalie POPA
În cadrul acestui proiect, reprezentanflii institufliilor educaflionale din ºase flãri, din refleaua
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lefundafliilor Soros, au beneficiat de un program complex de instruire la distanflã, oferit de
profesori cu experienflã de la Colegiul Teachers, Universitatea Columbia, New-York. Unul
dintre laboratoarele de lucru din cadrul acestui proiect a fost organizat în Moldova.

Buget total: $7 775

Proiectul „Internet PRO EDUCATION“
Director de proiect: Silvia BARBAROV
Proiectul a reprezentat dezvoltarea de mai departe a site-ului cu acelaºi nume, crearea
cãruia a fost inifliatã în anul 2000. În momentul de faflã, site-ul reprezintã un vast cadru
informaflional, accesat de 310 979 de ori pe parcursul perioadei aprilie – decembrie 2002.
Cele 11 rubrici de bazã ale site-ului oferã posibilitãfli ample de cãutare ºi selectare a infor-
mafliilor utile pentru formarea continuã a cadrelor didactice ºi manageriale. În anul 2002 au
fost elaborate douã rubrici noi: Rubrica psihologului (cu 18 512 vizite ºi 93 de persoane
care au adresat solicitãri de asistenflã ºi consultare individualã din momentul lansãrii, în
octombrie 2002) ºi „Magazin didactic“. Rubrica „Noutãfli“ are la moment 205 abonafli.

Buget total: $7 397
Alte surse de finanflare:
– Contribuflii în formæ nebæneascæ ale administrafliei ºcolilor, colegiilor pedagogice ºi uni-

versitãflilor implicate în proiecte (sãli de studiu, transport local, materiale);
– Asociaflia Internaflionalæ a Cititorilor: $5 000 pentru editarea suplimentelor la revista

„Didactica Pro…“ în domeniul dezvoltãrii gîndirii critice;
– Biroul Înaltului Comisar pentru Minoritãfli Naflionale al OSCE, Haga: $12 996 pentru pro-

gramul de perfecflionare profesionalã a profesorilor de limba românã din ºcolile alo-
lingve;

– Contribuflii parfliale ale profesorilor beneficiari ai programelor deschise de training, ser-
vicii de consultaflii ºi training în domeniul dezvoltãrii organizaflionale, materiale didactice:
$21 062,55.



Total cheltuieli pentru administrarea programului: $14 926,71

Programul oferã elevilor din clasa a X-a posibilitatea de a obfline burse de studii la ºcoli din
Marea Britanie ºi SUA, precum ºi la ºcoli de varã din SUA ºi Republica Cehã. Scopul progra-
mului este îmbunãtãflirea competenflei de comunicare în limba englezã ºi a cunoøtinflelor
privind cultura flãrilor menflionate prin intermediul cursurilor, cãlãtoriilor ºi activitãflilor
extracurriculare. Elevii se implicã activ în comunitatea ºcolarã, fapt care îi ajutã sã înfleleagã
ºi sã aprecieze persoanele de alte naflionalitãfli, sã comunice øi sæ colaboreze eficient cu
semenii ºi cu adulflii.

Cunoaºterea foarte bunã a limbii engleze ºi asimilarea ideilor noi despre valorile altei culturi
de cãtre elevii-beneficiari este o dovadã elocventã a eficienflei programului. În plus, partici-
parea la acest program stimuleazã încrederea în propria persoanã, oferã cunoºtinfle ºi aptitu-
dini esenfliale pentru participarea la dezvoltarea unei societãfli democratice, care se bazeazã
pe intelect ºi pe înflelegerea reciprocã dintre cetãfleni.
În 2002 au fost 22 bursieri:
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ASSIST (SUA – 1 an):
Iulian ANDRONIC
Elena CHERCHEJA
Alexandru CURILOV
Anana-Irene PODALENIUC
Tatiana POPA
Centrul pentru Schimb Cul-
tural (SUA – 1 an):
Leonid AGAPIEV
Rodica BOGUª
Toma JORNEA
Dumitru SÎRBU

West Chester (SUA – 
program de varã):
Alexandru BÃLTEANU
Dinu GHILAª
Nina ILAªCIUC
Legacy (SUA – 
program de varã):
Elena ROªCA
Vladimir PRAVDIVÎI

Programul de schimb intercultural de elevi
(Programul de parteneriat cu Assist, Rotary, Centrul pentru Schimb Cultural, West Chester,
Legacy, Olomouc – Republica Cehã, Conferinfla directorilor de øcoli – Marea Britanie)

Olomouc (Republica Cehã –
program de varã):
Irina IURCIªIN
Marin MOVILEANU
Conferinfla directorilor de øcoli
(Marea Britanie – 1 an):
Constantin ALBOT
Stanislav DOBROVOLSKI
Irina GUZUN
Doina MOLDOVAN
Cristian POªTARU
Marina PRUTEANU
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Viziune:
un învãflãmînt superior de calitate, aliniat la standardele educaflionale internaflionale ºi inte-
grat în comunitatea academicã europeanã ºi mondialã.

Context:
– nivelul scæzut al procesului de instruire, al activitãflilor ºtiinflifice ºi de cercetare din uni-

versitãfli;
– asigurarea insuficientã cu manuale ºi materiale a procesului de instruire universitarã;
– insuficienfla resurselor informaflionale necesare proiectãrii ºi dezvoltãrii curriculumului, în

contextul reformei învãflãmîntului superior;
– subaprecierea øi remunerarea proastæ a profesorilor, fapt care determinã lipsa de

motivaflie a carierei didactice universitare a persoanelor cu studii postuniversitare
obflinute în centrele universitare din Vest;

– pregãtirea profesionalã continuã insuficientã a cadrelor didactice tinere;
– creºterea numãrului de discipline de predare noi ºi, în consecinflã, nivelul scãzut al cur-

surilor;
– insuficienfla resurselor financiare destinate finanflærii învãflãmîntului superior.

Obiective:
– sprijinirea transformãrilor în domeniile studiilor curriculare ºi ale metodelor de predare/

învãflare, în domeniul ºtiinflelor socio-umanistice;
– ridicarea calitãflii instruirii universitare, sprijinirea cooperãrii mutuale internaflionale dintre

universitãfli;
– apropierea sistemului de învãflãmînt superior din Moldova de standardele educaflionale

internaflionale ºi integrarea lui în circuitul academic internaflional;
– încurajarea mobilitãflii academice.

Programul de sprijin al învæflæmîntului superior 
(Engl.: HESP)



SUBPROGRAME :
Dezvoltarea curriculumului universitar;
Cadre didactice tinere;
Cooperare internaflionalã;
Programe pentru studenfli.

SUBPROGRAMUL „DEZVOLTAREA CURRICULUMULUI UNIVERSITAR“
Subprogramul a sprijinit restructurarea curriculumului universitar existent, introducerea unor
noi cursuri în programa de studii ºi a unor noi metode de predare/ învãflare conform stan-
dardelor internaflionale. Toate granturile au fost oferite pe bazã de concurs.

Programe analitice pentru cursuri de masterat
Au fost sprijinite eforturile cadrelor didactice universitare de a restructura curriculumul post-
universitar existent prin introducerea de cursuri de masterat în domeniul ºtiinflelor socio-
umanistice.

De granturi în valoare $300 au beneficiat:
Sergiu MUSTEAfiÃ, UPS „I. Creangã“, Protecflia patrimoniului
Maria STRECHIE, USM, Administrarea comunitarã a justifliei
Svetlana RUSNAC, ULIM, Analizã tranzacflionalã: teorie ºi aplicare
Violeta COJOCARU, USM, Drept judiciar privat
Grigore CANfiÎR, UPS „I. Creangã“, Text, intertext, intertextualism
Anatol LENfiA, USM, Gramatica textului
Tatiana BUIANINA, USM, Consiliere psihopedagogicã

Stagieri ºi vizite ale profesorilor universitari
În contextul reformei curriculare, programul a oferit un suport financiar cadrelor didactice
universitare din Moldova în vederea efectuãrii de stagieri în universitæfli din strãinãtate sau în
centre universitare, arhive ºi biblioteci. De asemenea, a fost sprijinitã invitarea de profesori
din strãinãtate, de personalitãfli marcante, cunoscute în cercurile academice din domeniu
pentru a fline prelegeri sau cicluri de cursuri în universitãflile din Moldova. Scopul acestui
program a fost de a ajuta profesorii sã elaboreze cursuri noi sau sã le restructureze pe cele
existente, implementînd tehnologiile noi de predare/ învãflare.

Stagieri
Universitatea din Florenfla, Italia, 1 martie – 31 iulie
Octavian MUNTEANU, doctor, lector superior la Catedra Istorie Universalã, UPS „I. Crean-
gã“ $599

Universitatea Ca Foscari din Veneflia, Italia, 22 februarie – 22 mai
Liliana ISTRATE, masterandã la UPS „I. Creangã“ $509

Universitatea Sorbonne Nouvelle, Paris – III, Franfla, 9 martie – 9 mai ºi 12 octombrie – 12
decembrie
Elena PRUS, doctor, conferenfliar universitar, Facultatea de Limbi ºi Literaturi Stãine, UPS 
„I. Creangã“ $436
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leUniversitatea Montesquieu, Bordeaux – IV, Franfla, 1 martie – 31 iulie
Ghenadie RADU, magistru în drept, lector la Catedra Drept Internaflional ºi Drept al Rela-
fliilor Economice Externe, USM $606

Centrul Universitar de Studii Franceze de pe lîngã Universitatea Stendhal, Grenoble, Franfla,
aprilie – mai
Oxana CÃPÃfiINÃ, lector, doctorandã la Catedra de Filologie Francezã, USM $445

Institutul de Traducãtori, Interprefli ºi Relaflii Internaflionale, Strasbourg, Franfla, 11 martie –
13 mai
Ana BONDARENCO, profesor universitar, doctor habilitat în filologie, Facultatea de Limbi ºi
Literaturi Strãine, USM $499

ªcoala de Iarnã din Ucraina, 28 ianuarie – 3 februarie
Angela CAMINSCHI, lector superior la Catedra Pedagogie Generalã, UPS „I. Creangã“
Iurie MÃLAI, lector superior, Facultatea de Psihologie ºi Psihopedagogie Specialã, UPS 
„I. Creangã“ $560

ªcoala de Varã pentru Studii Sociale Aplicate, Tirana, Albania, 1-21 iulie
Sergiu GRAMMA, lector la Catedra de Relaflii Economice Internaflionale, Academia de
Relaflii Internaflionale ºi Studii Diplomatice $480

Cursurile pregãtitoare de varã din cadrul Centrului Economic de Cercetare ºi Studii Postuni-
versitare al Universitãflii Charles, Praga, Cehia, 24 iunie – 23 iunie
Cornelia GRIGORIfiÃ, lector la Catedra Bãnci ºi Burse de Valori, ULIM $572

Institutul European de Varã în domeniul Psihologiei Politice, Varºovia, Polonia, 30 iunie – 15
iulie
Diana DUMITRU, lector la Catedra de Istorie Universalã, UPS „I. Creangã“ $475

ªcoala Internaflionalã de Varã „Relafliile Externe ale Uniunii Europene“, Bruxelles, Belgia, 
1-26 iulie
Rita ILINCIUC, lector la Catedra Economie ºi Relaflii Internaflionale, ULIM $890

ªcoala de Varã „Democraflie ºi Diversitate“, Cracovia, Polonia, 14 iulie – 1 august
Jana SVERINIUC, lector la Catedra Limba ºi Literatura Englezã, USM
Bogdan fiÂRDEA, lector la Catedra ªtiinfle Politice ºi Social-Economice, UPS „I. Creangã“

$3 200
Universitatea „A.I. Cuza“ din Iaºi, România, 9 ianuarie – 9 februarie
Valentin ARAPU, lector la Catedra de Istorie Universalã, USM $560

Universitatea din Torino, Italia, 1 martie – 30 iunie 2003
Corneliu VÎRLAN, doctor în istorie, lector superior la Catedra Istoria Românilor, UPS 
„I. Creangã“ $540

Conferinfla de totalizare a Programului „Scheme de susflinere a cercetærilor“, OSI-Budapesta,



Ungaria, 8-12 mai
Nicolae OPOPOL, profesor universitar, Universitatea de Medicinã ºi Farmacie „N. Teste-
miflanu“ $285

Profesori invitafli
Beneficiar: USM, Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinfle ale Comunicãrii, Catedra Bibliotecono-
mie ºi Asistenflã Informaflionalã
Invitat: dr. Arja MANTYKANGAS, profesor la Universitatea din Boras, Suedia, pentru a fline
cursul Factori de succes pentru servicile infomaflionale cu platã $800

Beneficiar: UPS „I. Creangã“, Facultatea de Istorie ºi Etnopedagogie
Invitafli: dr. Florin MARINESCU, cercetãtor la Centrul de Cercetãri, Atena, Grecia, dr. Andro-
nikos FALANGAS, profesor la Universitatea din Ioannina, Grecia, pentru a fline cursurile
Relafliile multiseculare dintre spafliul românesc ºi mãnãstirile de la Muntele Athos ºi Relaflii
moldo-grece între cãderea Constantinopolului ºi instaurarea regimului fanariot în fiãrile
Române $1 600

Beneficiar: UPS „I. Creangã“, Facultãflile de Filologie, Limbi ºi Literaturi Strãine ºi Pedagogie
Invitat: dr. Wofgang DAHMEN, ºef al Catedrei de Limba ºi Literatura Românã, profesor la
Universitatea Fridrich Schiller, Jena, Germania, pentru a fline un ciclu de prelegeri intitulate
Limba ºi Literatura Românã în Europa ºi Figurile remarcabile ale romanisticii germane $350

Beneficiar: USM, Facultatea de Drept, filiera anglofonã
Invitat: dr. Arie BLOED, profesor la Universitatea din Utrecht, Olanda, pentru a fline cursu-
rile Poliflia ºi drepturile omului ºi Drepturile minoritãflilor naflionale $820

Beneficiar: Institutul de Studii Politice ºi Relaflii Internaflionale, Facultãflile Relaflii Internaflio-
nale ºi Economie, specializarea studii europene
Invitat:  dr. Alessio LOKAR, profesor la Universitatea din Udine, Italia, pentru a fline cursul
Globalizarea, integrarea europeanã ºi economiile de tranziflie $625

Beneficiar: Academia de Muzicã, Teatru ºi Arte Plastice
Invitat: dl Corrado de SESSA, prim dirijor al Orchestrei Filarmonice „Estense“, profesor la
Academia Filarmonicã din Bologna, Italia, pentru a fline un Master-class în dirijat simfonic ºi
mãiestrie de operã $1 225

Beneficiar: USM, Facultatea de Litere, specialitatea „Limba ºi Literatura Românã. Limba
Latinã“
Invitat: dr. Traian DIACONESCU, profesor universitar, doctor în filologie clasicã, Universita-
tea „A.I. Cuza“ din Iaºi, România, pentru a fline cursul Retorica anticã $235

Beneficiari: UPS „I. Creangã“ ºi Universitatea „A.I. Cuza“, Iaºi, România
Activitate: Organizarea ºcolii de varã Pregætirea instructorilor pentru grupurile de training psi-
hosocial, cu invitarea profesorilor Adrian NECULAU, profesor universitar, ºi Ticu CONSTAN-
TIN, profesor universitar, Universitatea „A.I. Cuza“, Iaºi, România $1 732

24

Fu
nd

afl
ia

 S
or

os
-M

ol
do

va

RA
PO

RT
 D

E 
AC

TI
VI

TA
TE

 2
00

2



Fu
nd

afl
ia

 S
or

os
-M

ol
do

va

RA
PO

RT
 D

E 
AC

TI
VI

TA
TE

 2
00

2

25

Pr
og

ra
m

e 
ed

uc
afl

io
na

leGranturi instituflionale pentru proiecte de restructurare a curriculumului universitar
Proiectul „Lecturã ºi scriere pentru dezvoltarea gîndirii critice în institufliile de învãflãmînt
superior 2003 – 2005“
Obiectivul acestui proiect îl reprezintã instituflionalizarea metodologiei „lecturã ºi scriere
pentru dezvoltarea gîndirii critice“ în institufliile superioare de învãflãmînt.
Director de proiect: Nicolae CREfiU, coordonator de program, Centrul Educaflional „PRO
DIDACTICA“
Buget: $19 190, eºalonat pe doi ani.

Proiectul „Dezvoltarea tinerilor universitari 2002 – 2004“
Proiectul urmãreºte scopul de a-i ajuta pe tinerii universitari sã fie eficienfli chiar din startul
carierii lor academice ºi sæ se afirme ca profesori de succes prin stimularea dezvoltãrii per-
sonalitãflii ºi activitãflii lor didactice.
Director de proiect: Ludmila PAPUC, ºefa Catedrei Pedagogie, UPS „I. Creangã“, director al
Centrului de Resurse Curriculare din Moldova
Buget: $66 295, eºalonat pe doi ani.

Proiectul „Dezvoltarea curricularã a Universitãflii de Stat din Cahul 2000 – 2002“
Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea disciplinelor ºi cursurilor din cadrul Universitãflii
de Stat din Cahul prin cooperarea cu centrele universitare din Republica Moldova ºi din
România. Proiectul este preconizat pentru o duratã de trei ani academici.
Director de proiect: Elena ªIªCANU, dr. conf.universitar, decanul Facultãflii ªtiinfle Socio-
Umanistice, Universitatea de Stat din Cahul
Buget pentru anul 2002: $20 000

Programul „Dezvoltarea materialelor didactice pentru învãflãmîntul superior“
Programul a sprijinit dezvoltarea materialelor didactice pentru institufliile de învãflãmînt
superior, acordînd granturi pentru elaborãri de manuale ºi editînd lucrãri originale ale auto-
rilor din Moldova în domeniul ºtiinflelor socioumanistice. Astfel, programul a urmãrit
depãºirea lipsei de materiale didactice în limba românã ºi cultivarea calitãflilor profesionale
ale autorilor locali.

Au fost oferite granturi a cîte $800 pentru elaborãri de manuale ºi materiale didactice uni-
versitare:
Victoria TCACENCO, Istoria muzicii de estradã ºi jazz
Demir DRAGNEV ºi Ion GUMENÂI, Paleografia slavo-românã ºi româno-chirilicã
Grigore fiAPU ºi Svetlana RUSNAC, Psihologia socialã
Angela SECRIERU, Finanfle publice
Silvia HÂRNAU, Comportamentul ºi protecflia consumatorului
Sergiu PAVLICENCO, Caiet de studiu la istoria literaturii universale
Veaceslav GUfiUfiUI ºi Oleg STRATULAT, Eficienfla ºi finanflarea investifliilor
Pavel COCÎRLÃ, Istoria medie universalã. Crestomaflie
Valeriu ZBÂRCIOG, Politici macroeconomice
Valentin ARAPU, Studiul izvoarelor istorice
Valentin RÃILEAN, Nicolae RÃILEAN ºi Corina STUDEONOV, Publicitate: teorii ºi practici
Sergiu MUSTEAfiÃ, Populaflia spafliului pruto-nistrean în sec. al VIII-lea – al IX-lea



Maria STRECHIE, Sociologia familiei
Constantin MARIN, Comunicarea internaflionalã
Gheorghe COJOCARU, Tratatul de „dez“ Uniune Sovieticã
Vlad POHILÃ, Îndrumar de ortografie ºi ortoiepie
Oxana ISAC, Sociologia devianflei

În cadrul programului au fost editate manuale ºi materiale didactice pentru învãflãmîntul
universitar:
Carolina PLATON, Introducere în psihodiagnostic $789
Lidia COLESNIC, Limba românã în Basarabia. Studiu sociolingvistic $761
Victoria MELNIC ºi Galina COCEAROVA, Armonia II.Istoria armoniei $3 100
Angelina ROªCA, Estetica vahtangovianã ºi teatralitatea în experienflele 
regizorale contemporane $1 300
Mariana ªLAPAC, Cetãflile Moldovei. Aspecte istorico-arhitecturale $3 700
Nicolae ENCIU, Populaflia ruralã a Basarabiei $1 940
Constantin MARIN, Societatea civilã: mit politic sau pledoarie socialã $1 111
Ion GUMENÂI, Istoria fiinutului Hotin de la origini pînã la 1806 $1 890

Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $157 109

SUBPROGRAMUL „CADRE DIDACTICE TINERE“
Scopul subprogramului este perfecflionarea profesionalã a cadrelor didactice tinere, a asis-
tenflilor universitari, încurajarea abilitæflii ºi dorinflei lor de a elabora noi cursuri ºi de a imple-
menta reforma curricularã.

Burse HESP pentru doctoranzi
Au fost oferite pe bazã de concurs burse pentru sprijinirea proiectelor de cercetare ale doc-
toranzilor în domeniul ºtiinflelor socioumanistice, prin acoperirea cheltuielilor materiale
legate de activitatea de cercetare ºi documentare la diverse centre universitare ºi de cerce-
tare ºtiinflificã din flarã ºi de peste hotare, facilitîndu-se astfel elaborarea tezei de doctorat.

Bursã specialã – $1 000
Vladislav CANTEA

Burse de gradul II – $700
Maria HADÎRCÃ
Cornelia GRIGORIfiÃ
Eugenia BOGATU
Vitalie GAMURARI
Marcel REVENCO
Ion PERJU
Ludmila BACUMENCO
Alina CELAC
Adrian CIUBOTARU
Lucia fiURCAN
Victor CELAC
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Angela SOLCAN

Programul „Granturi pentru cadre didactice tinere“
Scopul acestui program a fost de a încuraja cadrele didactice tinere, care au fæcut studii uni-
versitare, post-universitare sau stagieri în institufliile de învãflãmînt superior din flãrile Europei
de Vest, SUA sau la Universitatea Central Europeanã, ca sã predea în universitãflile Repub-
licii Moldova. Obiectivul programului este stimularea gîndirii critice a studenflilor prin uti-
lizarea metodelor participative ºi interactive de instruire.

Ghenadie RADU, drept vamal comunitar, USM, 1 septembrie – 31 decembrie 2002 $1000
Elena MARCOVA, comerflul electronic ºi finanfle publice, Institutul Internaflional de
Management, 1 septembrie 2002 – 1 august 2003 $2 500
Elena CARTALEANU, istoria literaturii latine, UPS „I. Creangã“, 
1 septembrie 2002 – 1 august 2003 $2 500
Bogdan CIUBOTARU, drept constituflional ºi drept administrativ, 
1 septembrie 2002 – 1 august 2003 $2 500

Alte cheltuieli: $323,93
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $18 924

SUBPROGRAMUL „COOPERARE INTERNAfiIONALÃ“
Scopul general al subprogramului a constat în accelerarea reformelor în sistemul educaflional
din Moldova, fapt ce contribuie la sincronizarea ºi racordarea sistemului educaflional la
tendinflele dezvoltãrii învãflãmîntului din flãrile europene.

Subprogramul a inclus participarea la activitãfli de instruire în cadrul Proiectului UNESCO,
Refleaua regionalã universitarã de administrare ºi management a învãflãmîntului superior,
noiembrie 2002 – septembrie 2003.
Ion MIRONOV, decanul Facultãflii de Geografie, Universitatea de Stat din Tiraspol
Larisa ªAVGA, prorector responsabil de activitatea didacticã ºi metodicã, Universitatea
Cooperatist-Comercialã din Moldova
Marina COBAN, vicedecan al Facultæflii Business ºi Administrarea Afacerilor, ASEM
Anatol GREMALSCHI, director de programe, Institutul de Politici Publice

$8 360

În cadrul acestui program s-a organizat un seminar internaflional sub genericul Conexiunile
învãflãmîntului superior cu piafla muncii, 16 – 17 mai, Chiºinãu. La seminar au participat
experfli din consiliul UNESCO pentru învãflãmîntul superior, de la Asociaflia Internaflionalã a
Universitãflilor, precum ºi reprezentanfli ai Universitãflilor din România, Polonia, Ungaria,
Franfla, Germania, SUA. În cadrul seminarului au fost abordate temele: universitatea versus
piafla muncii, perfecflionarea cadrului legislativ vizînd angajarea în cîmpul muncii etc.
Buget: $4 000

Conferinfla Internaflionalã ICMCS. Secflia noi tehnologii în învãflãmîntul superior, UTM, 26 –
27 septembrie, Chiºinãu. În cadrul conferinflei au fost puse în discuflie problemele: informa-



tizarea învãflãmîntului; tehnologiile informaflionale în învãflãmîntul superior; învãflãmîntul la
distanflã: realizãri ºi perspective. La conferinflã au fost prezentate 30 referate din SUA,
România, Franfla, Bulgaria ºi Moldova.
Buget: $6 500

Alte cheltuieli: $826
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $19 686

Stagieri ale cadrelor didactice tinere la Centrul de Resurse Curriculare al Universitãflii Cen-
tral-Europene
Andrei FIODOROV, Universitatea din Tiraspol $281
Viorica NICOLENCO, ULIM $280
Igor CAªU, USM $281
Vladislav CANTEA, Institutul Naflional de Ecologie $280
Stelian MANIC, ULIM $281
Viorel URSU, USM $298
Elena CARTALEANU, UPS „I. Creangã“ $300
Natalia NEVEDNICII, Academia de Relaflii Internaflionale ºi Studii Diplomatice $300
Irina ADÃSCÃLIfiEI, Academia de Relaflii Internaflionale ºi Studii Diplomatice $300
Eduard BAIDAUS, Institutul de Criminologie $300

Participarea cadrelor didactice tinere la concursul de elaborare a cursurilor universitare,
organizat de Centrul de Resurse Curriculare ºi de Universitatea Central-Europeanã
Svetlana PÎNZARI, Academia de Relaflii Internaflionale ºi Studii Diplomatice $296

Alte cheltuieli: $107
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $3 304

PROGRAM PENTRU STUDENfiI
Acest program a urmãrit implicarea tinerilor în procesul de democratizare a societãflii, inte-
grarea lor în sfera academicã internaflionalã ºi a contribuit la conºtientizarea rolului tinerei
generaflii ca factor multiplicator al practicilor democratice ºi al conceptelor în promovarea
procesului de dezvoltare socialæ ºi umanitaræ prin schimbul de idei ºi experienfle, stabilind
contacte cu studenflii de peste hotare.

Participarea studenflilor la ºcoli internaflionale de varã
Institutul American pentru Sisteme Politice ºi Economice, Praga, Cehia, 11 iulie – 4 august
Dumitru DEDIU $768
Victoria TAªNIIC $773
Alexandru COLOSIVSCHI $326
Alexei SOLDATOV $874

Cursurile de varã ale Institutului Internaflional pentru Drepturile Omului, Strasbourg, Franfla,
1 – 26 iulie
Gheorghe ZAMISNÎI $410
Cipriana MORARU $496
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leØcoala Internaflionalæ de Varæ din Regiunea Balticæ, Valmiera, Letonia, 6-28 iulie
Elena COGÂLNICEANU $728
Vladimir US $720
Natalia VOZIAN $428

ªcoala de Varã a Institutului de Studii Europene ºi Studii Sociale: „Europa ºi Balcanii Împre-
unã spre un Viitor Comun“, Koszeg, Ungaria, 22 iunie – 5 iulie
Olga CEBAN $158

Cursurile de Varã ale Academiei Creºtine pentru Dialog European, Praga, Cehia, 23 iulie – 7
august
Sergiu IONEL $688
Maria NEAGU $695
Andrei ILAªCIUC $606

Cursurile de Varã ale Academiei Creºtine pentru Dialog European, Leuven, Belgia, 1-17 iulie
Lucia CIOCÂRLAN $684
Iulian POSTICÃ $683
Nicolae POPESCU $635

Participare la Øcoala de Varã în Domeniul Economiei, Kiel, Germania, 27 mai – 12 iulie
Vera LAPARDINA $907
Oxana LUPAN $749

Festivalul Internaflional Studenflesc „Lumea Noastræ – Alegerea Noastræ“, Greifswald, Germa-
nia, 1-9 iulie
Vasile TOFAN $347

Total granturi pentru participarea studenflilor la ºcoli internaflionale de varã: $11 675

Programul „Suport pentru inifliative studenfleºti“
Scopul programului este de a sprijini inifliativele extracurriculare ale studenflilor, acordîndu-
li-se astfel o atenflie deosebitã, ca forflã capabilã de a promova schimbãrile în societate ºi în
viafla universitarã. Au fost sprijinite proiecte de cercetare, legate de obiectele de studiu,
organizarea de seminare ºi conferinfle studenfleºti, ºcoli de varã, expediflii de cercetare ºi
documentare, diverse forme de colaborare ºi cooperare dintre institufliile din Moldova ºi
cele de peste hotare.

Proiectul „Aspecte teoretice ºi modele de bunã practicã în asistenfla socialã a copilului“, USM
Director de proiect: Mariana NICOLAESCU $520

Proiectul „Copierea: influenfle în procesul formãrii personalitãflii“, ULIM
Director de proiect: Vladlen POGOSTIN $407

Proiectul „Etica profesionalã în consilierea psihologicã“, ULIM
Director de proiect: Irina BORTÃ $839



Proiectul „Libera exprimare – condiflie indispensabilã a societãflii democratice, ULIM
Director de proiect: Natalia TIMUª $450

Proiectul „Participarea studenflilor la cercetãrile arheologice din RM: realizãri din anul
2000“, ULIM
Director de proiect: Liliana GAIVAS $896

Proiectul „Cercetarea istoricã între cãutarea adevãrului ºi construirea unei imagini veridice a
trecutului, UPS „I. Creangã“
Director de proiect: Ionel SERGIU $800

Proiectul „Un deceniu de realitãfli ºi aøteptæri ale tranzifliei în spafliul Sud-Est European în vi-
ziunea tinerilor“, Colegiul Invizibil
Director de proiect: Ghenadie ªONfiU $800

Proiectul „Moldova ºi Europa la limita extinderii“, ULIM
Director de proiect: Rodica PISARENCU $800

Proiectul „Influenfla violenflei televizate asupra psihicului copilului“, USM ºi Asociaflia „Tinerii
pentru Dreptul la Viaflã“
Director de proiect: Elena LEVINfiA $400

Proiectul „Redescoperirea artisticã a ruralului“, Academia de Muzicã, Teatru ºi Arte Plastice
Director de proiect: ªtefan BÂLBA $875

Proiectul „Valorificarea operei lui Jorge Luis Borges din perspectiva postmodernã“, USM
Director de proiect: Maria ROTARU $800

Proiectul „Democratizarea învãflãmîntului superior ºi implicarea tinerei generaflii în
finalizarea tranzifliei spre democraflie“, Colegiul Invizibil
Director de proiect: Nicolae CHIRTOACÃ $500

Alte cheltuieli: $357
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $20 119

Total cheltuieli pentru realizarea programului: $258 080
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Obiective:
educarea ºi formarea unei noi generaflii a elitei intelectuale în domeniul ºtiinflelor sociale ºi
umanistice, care va activa în cadrul institufliilor universitare ºi academice, în structurile
guvernamentale ºi în asociafliile neguvernamentale, reprezentanflii cãreia vor deveni cu tim-
pul lideri de opinie ºi factori de decizie, capabili sã înfrunte problemele tranzifliei spre o
societate deschisã ºi realmente democraticã, revenitã pe fãgaºul dezvoltãrii europene.

Activitãfli realizate în anul 2002
Colegiul Invizibil Moldova (CIM) activeazã în calitate de organizaflie neguvernamentalã
educaflionalã, avînd drept obiectiv principal promovarea instruirii de calitate a studenflilor ta-
lentafli, amplificarea proceselor de cercetare în domeniile ºtiinflelor sociale ºi umanistice prin
intermediul unui ciclu de activitãfli formative øi educaflionale extracurriculare. Programele
educaflionale ale colegiului contribuie la obflinerea de cãtre studenfli a cunoºtinflelor teore-
tice ºi a deprinderilor practice ce completeazã ºi extind cunoºtinflele obflinute în cadrul pro-
gramelor universitare. Domeniile prioritare de activitate ale Colegiului Invizibil sînt
urmãtoarele: øtiinfle politice, sociologie, psihologie, filosofie, culturologie ºi antropologie.

Nucleul Colegiului Invizibil îl constituie circa 48 de studenfli, care îºi fac studiile în domeniul
ºtiinflelor socioumanistice la mai multe instituflii de învãflãmînt superior din Moldova.
Selectarea studenflilor se face în baza unui concurs riguros øi deschis.

Colegiul Invizibil Moldova 
Adresa: str. Puºkin nr. 16/1

MD 2012, Chiøinæu, Moldova
Tel.: (3732) 22 25 03
Fax: (3732) 22 25 04

E-mail: NC@ic.soros.md
Web site: www.ic.soros.md

Director: Nicolae CHIRTOACÃ



Programul colegiului constã din cîteva compartimente:
– extinderea ºi aprofundarea cunoºtinflelor în domeniile de specializare prin intermediul

unui ciclu extracurricular de prelegeri, susflinut pe parcursul anului academic de cãtre
profesori notorii din flarã ºi de peste hotare;

– crearea condifliilor pentru schimbul de idei ºi cunoºtinfle avansate în domeniul ºtiinflelor
socioumanistice ºi pentru cooperarea academicã dintre centrele universitare din arealul
Europei Centrale ºi de Sud-Est prin stimularea mobilitãflii, a participãrii la seminarii ºi
conferinfle internaflionale, la øcoli de varã, traininguri, precum ºi a publicãrii materialelor
ºtiinflifice.

– studierea aprofundatã obligatorie a limbii engleze în scopul facilitãrii accesului studen-
flilor la surse internaflionale de date øi informaflii din domeniul ºtiinflelor socioumanistice
(ediflii periodice, manuale, Internet etc.);

– pregãtirea studenflilor pentru studii postuniversitare la centre prestigioase internaflionale;
– formarea deprinderilor practice de lucru la computer pentru utilizarea eficientã a

tehnologiilor informaflionale moderne (Internet, poøta electronicæ etc.) în documentare,
cercetare ºtiinflificã, comunicare.

Pe parcursul anului 2002 în activitãflile Colegiului Invizibil au fost încadrate circa 90 de per-
soane (70 de studenfli ºi 20 de cadre didactice). Corpul profesoral al colegiului este alcãtuit
din profesioniºti calificafli de la institufliile de învãflãmînt superior ºi de cercetare din
Republica Moldova. În realizarea programului academic al colegiului sînt antrenafli profesori
de la centre universitare din Europa, SUA etc. Activitãflile didactice ºi cele de cercetare
ºtiinflificã se desfãºoarã în laboratoare specializate. Studiile în cadrul colegiului au un carac-
ter interdisciplinar, acestea asigurînd o instruire de calitate, bazatã pe explorarea ºi aplicarea
unor modele noi, pe o integrare mai strînsã a activitãflilor de predare ºi a celor de cercetare,
pe o mobilitate academicã sporitã – factori inerenfli dezvoltãrii armonioase a viitorilor spe-
cialiºti în domeniile corespunzætoare.

Colegiul Invizibil promoveazã în limita posibilitãflilor cooperarea regionalã ºi inifliativele
educaflionale alternative: schimb de profesori ºi studenfli, organizarea ºcolilor de varã, a
seminariilor øi conferinflelor regionale cu participarea activã a studenflilor, profesorilor, a
experflilor locali ºi a celor de peste hotare.

Printre cele mai importante activitãfli organizate de colegiu în anul 2002, cu participarea
tuturor membrilor institufliei, sînt urmãtoarele:

Conferinfla „Restitutio in Integrum – 2002“ (23 februarie), organizatã de cãtre studenflii
Laboratorului de Filosofie, Antropologie ºi Culturologie în colaborare cu Laboratorul de
Antropologie Culturalã al Universitãflii Libere Internaflionale din Moldova, cu sprijinul finan-
ciar al Programului „Educaflie Civicæ“.

Vernisarea expozifliilor lucrãrilor unor membri ai Asociafliei Tinerilor Plasticieni din Moldova
„Oberliht“ ºi ai Asociafliei pentru Renaºtere Spiritualã „DOR“.

Masa rotundã moldo-suedezã sub genericul „Democratizarea învãflãmîntului ºi implicarea ti-
nerei generaflii în finalizarea tranzifliei spre democraflie“ (10 mai), organizatã de cãtre
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leColegiul Invizibil cu sprijinul Institutului Suedez ºi al Fundafliei Soros-Moldova. În cadrul
lucrãrilor mesei rotunde, studenflii Colegiului Invizibil ºi cei ai Universitãflii din Linkoping,
Suedia, ºi-au exprimat opiniile vis-à-vis de impactul perioadei de tranziflie asupra procesului
de constituire a unei societãfli democratice ºi deschise.

ªcoala de Varã „Training pentru Moderatorii Grupului-T“ (25 iulie – 5 august), conceputæ ºi
organizatã de cãtre studenta Eleonora IAfiUN ºi profesorul Ion NEGURÃ, membri ai Labora-
torului de Psihologie, cu participarea ºi susflinerea prof. Adrian NECULAU, Universitatea 
„Al.I. Cuza“, Iaºi, România. Proiectul a fost susflinut financiar de cãtre Fundaflia Soros-Mol-
dova. Grupul-nucleu a fost format din studenfli ai Laboratorului de Psihologie al Colegiului.

Cursul de instruire „Comunitatea viitorului“ (1 octombrie – 15 noiembrie), organizat de
cãtre Jacob STILLMOCK, codirector al Organizafliei „Comunitatea Viitorului“, SUA. Scopul
programului a constat în formarea abilitãflilor de lucru în echipã, autocunoaºterea ºi for-
marea unor trãsãturi de caracter care ar contribui la crearea unei viziuni clare asupra vieflii ºi
transformãrii pozitive a societãflii. Studenflii care au participat la acest program de instruire
vor putea deveni instructori.

Simpozionul ªtiinflific Studenflesc sub genericul „Un deceniu de realitãfli ºi aºteptãri ale
tranzifliei în spafliul Sud-Est European în viziunea tinerilor“ (15-16 noiembrie), organizat de
cãtre studenflii Laboratorului de Filosofie, Antropologie ºi Culturologie. Scopul proiectului
constã în mobilizarea tinerilor cercetãtori din toate domeniile socioculturale în scopul
relevãrii realitãflilor ºi aºteptãrilor din spafliul sud-est european, în special al Republicii
Moldova ºi al României, oferindu-le posibilitatea de a-ºi expune punctul de vedere ºi de a
polemiza pe marginea tematicii propuse. În cadrul simpozionului au participat tineri de la
diverse instituflii de învãflãmînt superior din Republica Moldova ºi din România.

Proiectul „Promovarea principiilor ºi valorilor societãflii civile prin educarea ºi formarea tinerilor
lideri“, sprijinit financiar de Programul „Societate Civilã“ al Fundafliei Soros-Moldova. Proiectul
prevede organizarea øi desfãºurarea pe parcursul anului academic 2002/2003 a unui ºir de
activitãfli: mese rotunde, seminarii, dezbateri, prelegeri etc. Activitãflile preconizate au ca scop
familiarizarea participanflilor cu specificul societãflii civile ºi cu rolul acesteia în dezvoltarea unei
societãfli democratice, formarea la participanfli a competenflelor necesare unui viitor lider, faci-
litarea accesului studenflilor de la universitãflile locale la resursele informaflionale ºi curriculare
ale Colegiului Invizibil în domeniul ºtiinflelor sociale ºi umanistice. Pînã la momentul de faflã au
fost organizate urmãtoarele activitãfli: Masa rotundã sub genericul „Societatea civilã ºi formarea
liderilor organizafliilor de tineret“ (31 octombrie); Seminarul „Rolul societãflii civile în pro-
movarea ºi consolidarea valorilor democratice“ (12-13 decembrie).

PROGRAME EDUCATIV-FORMATIVE

Programul-mentor
Una din formele principale de activitate academicã øi formativæ a Colegiului Invizibil este
programul-mentor. Fiecare student beneficiazã de consultaflii individuale ale profesorului-
mentor la subiectul opflional de cercetare. Obiectivul major al acestui program este de a



dezvolta la studenfli capacitãfli analitice, a forma un spirit de gîndire autentic ºi independent,
a educa capacitatea de a realiza cercetãri ºtiinflifice de calitate în domeniul selectat.
Subiectele cercetãrilor sînt axate pe studiul diferitelor probleme specifice perioadei de
tranziflie.

Profesori invitafli
Colegiul Invizibil invitã profesori ºi experfli din domeniul ºtiinflelor socio-umanistice din flarã
ºi de peste hotare: SUA, Canada, Europa Centralã ºi cea de Vest, pentru a fline prelegeri în
fafla studenflilor ºi profesorilor. Aceastã practicã este extrem de importantã pentru familia-
rizarea studenflilor cu noi teorii ºi concepte din domeniul respectiv de studii, cu tehnici de
cercetare, orientate spre cultivarea spiritului de gîndire autentic ºi independent, spre
achiziflionarea noilor cunoºtinfle ºi experienfle, spre însuºirea noilor metode de învãflare ºi
dezvoltare a abilitãflilor de comunicare în limbi strãine. Pe parcursul anului 2002 au flinut
prelegeri 25 de profesori ºi experfli strãini.

Cursuri de limba englezã
Studenflii Colegiului Invizibil studiazã în mod obligatoriu limba englezã, limbã de circulaflie
internaflionalã, ca mijloc indispensabil pentru extinderea arealului de comunicare ºi pentru
accesul la informaflia de ultimã orã din domeniile de studii. Spre finele celor doi ani de
studii la colegiu, studenflii sînt pregãtifli pentru a susfline examenele TOEFL.

Formarea deprinderilor de lucru la computer
Programul academic al Colegiului Invizibil prevede studierea obligatorie a utilizãrii com-
puterului. Scopul acestor cursuri constã în formarea deprinderilor de utilizare a computeru-
lui în documentare, cercetare ºtiinflificã, comunicare prin utilizarea diferitelor programe, a
poºtei electronice, a Internetului. Accesul studenflilor la Internet este gratuit. În cadrul
colegiului funcflioneazã douã clase de computere.

Pe parcursul anului 2002, studenflii Colegiului Invizibil au beneficiat, de asemenea, de cur-
suri în domeniul creãrii paginilor în Internet, prezentate de cãtre instructorii Programului de
Instruire ºi Acces la Internet (engl. IATP).

Participare la conferinfle, seminare, ºcoli de varã locale ºi internaflionale
Studenflii Colegiului Invizibil sînt încurajafli sã participe activ la diverse activitãfli extracurricu-
lare. Aceastã practicã contribuie la lãrgirea ariei de comunicare, la achiziflionarea noilor
cunoºtinfle ºi practici în domeniul ºtiinflelor socioumanistice, la perfecflionarea abilitãflilor de
comunicare etc. Printre cele mai importante activitãfli la care au participat studenflii CIM pe
parcursul anului 2002 sînt:
– ªcoala de Varã „Tinerii Români ºi Integrarea Euroatlanticã“, Izvorul Mureºului, România,

21-28 iulie. Participant: Natalia VLÃDICESCU
– Seminarul „Organizarea vieflii comunitare ºi rezolvarea conflictelor“, Braºov, România,

iulie. Participant: Irina BORTÃ
– Institutul American de Sisteme Politice ºi Economice, Praga, Republica Cehã, 11 iulie – 4

august. Participant: Alexandru COLOSIVSCHI
– Proiectul European SDR-2002 „Dialog paneuropean“, organizat de CAFED, Praga, Re-

publica Cehã, 22 iunie – 7 august. Participant: Maria SALABUGA
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le– ªcoala de Varã „Comunicarea Tinerilor: de la Diversitate Culturalã spre o Bunã Înflele-
gere“, Vadul-lui-Vodã, 21 iulie – 1 august. Participant: Dumitrifla BUTNARU

– ªcoala de Varã „Cultura ºi Civilizaflia Româneascã“, Cernãufli, 17-25 august. Participanfli:
Gabriela CARAMAN, Dumitrifla BUTNARU

– Summit-ul „Angajarea tinerilor în cîmpul muncii“, Egipt, Alexandria, 5-12 septembrie.
Participant: Maria SALABUGA

– Conferinfla internaflionalã „Procesul electoral ºi participarea civicã“, organizatã de cãtre
Asociaflia ADEPT ºi Ambasada SUA în Moldova în perioada 24-25 septembrie.
Participanfli: Olga CRIVOLIUBIC, Sergiu PANAITE, Alexandru MOCANU, Victor LUTEN-
CO, Ion BRAGA

– Conferinfla internaflionalã „Statele mici în zonele geopolitice gri. Cazul Republicii Moldo-
va“, organizatã de cãtre Centrul Euroatlantic din Moldova ºi Institutul de Cercetãri Inter-
naflionale ºi Europene din Luxembourg, 11-12 octombrie. Participanfli: Olga
CRIVOLIUBIC, Stela GARAZ, Maria SALABUGA, Alexandru COLOSIVSCHI, Sergiu
PANAITE, Laurenfliu HADÎRCÃ

– Tabãra internaflionalã de Culturã ºi Civilizaflie Româneascã, ediflia a III-a, Suceava,
România. Participant: Irina CRÃCIUN

– Seminarul internaflional „Comunicarea interculturalã“, Minsk, Belarus, 21 octombrie – 3
noiembrie. Participant: Natalia ISTRATI

– Seminarul internaflional „Stimularea spiritului de angajare la tinerii contemporani“,
Minsk, Belarus, noiembrie 2002. Participant: Eleonora IAfiUN

– Summit-ul atlantic studenflesc de la Praga, Republica Cehã, 20-24 noiembrie. Participant:
Alexandru COLOSIVSCHI

– ªcoala de Iarnã „Asociaflia Studenflilor Sociologi din Estul ºi Sud-Estul Europei“ (ASSESEE),
Ljubliana, 12-15 decembrie. Participant: Adriana BUZDUGAN

Publicaflii
Membrii Colegiului Invizibil publicã în mass-media republicanã ºi în cea de peste hotare
articole, rezumate ale lucrãrilor ºtiinflifice prezentate în cadrul diferitelor seminarii, dezba-
teri, conferinfle, ºcoli de varã. Cele mai importante publicaflii în anul 2002 sînt:
– Alexandru COLOSIVSCHI, articolul „Evoluflia relafliilor americano-europene dupæ 11

septembrie 2002“ Culegere de articole, Chiºinãu, 2002
– Maria SALABUGA, articolele: „Frontierele: limite ce unesc sau separã? Reevaluarea concep-

tului“, Revista de administrare publicã, nr. 3, 2002; „Analiza juridicã a infracfliunilor sãvîrºite
de funcflionarii publici“, Materialele Conferinflei internaflionale „Probleme actuale ale
reformei penale“, Chiºinãu, 2002; „Cooperarea transfrontalierã în triunghiul Republica Mol-
dova, România, Ucraina: evaluarea cadrului legal“, Revista naflionalã de drept, nr.1, 2003;
„Dimensiunile externe ale activitãflii autoritãflilor publice locale“, Revista de administrare
publicã, nr. 1, 2003; „Federalism ºi regionalism: experienfle europene ºi perspective basara-
bene“, grant individual în cadrul programului de cercetare al Institutului de Politici Publice

– Natalia VLÃDICESCU, articolul „Judeflele limitrofe din Republica Moldova ºi România în
noile frontiere europene“, revista „Acum“, Bucureºti, nr. 9, 2002

– Olesea CRUC, articolele: „Dezvoltarea satului depinde de fiecare“, Revista „Alternative
rurale“, nr. 1, 2002; „Dezvoltarea comunitarã – calea spre o societate sãnãtoasã“, Mate-
rialele Conferinflei AªM „O societate sãnãtoasã – un stat prosper: probleme sociale“,
Chiºinãu, 2002



– Mircea EØANU, articolul „Societæflile multietnice: compromis sau conflict (exemplul
Republicii Moldova)“, Materialele Conferinflei internaflionale studenfleºti „Asistenfla soci-
alã în context european“, Chiºinãu, 2002

– Dumitru GRATII, articolul „Refleaua de protecflie socialæ în Republica Moldova“, Mate-
rialele Conferinflei internaflionale studenfleºti „Asistenfla socialã în context european“,
Chiºinãu, 2002

– Radu BOSTAN, articolele: „Rolul ONG-urilor în procesul de promovare a asistenflei so-
ciale“, Materialele Conferinflei internaflionale studenfleºti „Asistenfla socialã în context
european“ – Chiºinãu, 2002; „Romii, cultura naflionalæ øi multiculturalæ“, Materialele
Conferinflei internaflionale „Contemporaneitatea non-contemporanilor“, Viena, 2002

– Irina BORTÃ, articolul „Imaginea de sine/imaginea în oglindã“, revista „Simpozia studen-
tum“, ULIM

Vizite de studiu ale studenflilor ºi profesorilor
Colegiul Invizibil din Moldova în parteneriat cu Universitatea Linkoping din Suedia au ela-
borat Proiectul „Democratizarea ºi modernizarea învãflãmîntului superior“. Proiectul dat
prevedea realizarea diferitelor activitãfli în cadrul vizitelor reciproce de studiu. În perioada
6-14 mai 2002, a fost efectuatã o vizitæ de rãspuns a unui grup de studenfli ºi profesori de la
Universitatea Linkoping la Chiºinãu. Scopul major al vizitei consta în împãrtãºirea experi-
enflei de reformare progresistã a învãflãmîntului superior în domeniul ºtiinflelor socioumanis-
tice în Suedia ºi Moldova, familiarizarea cu activitatea diferitelor ONG-uri de tineret din R.
Moldova ºi vizitarea centrelor de cercetare ºtiinflificã în domeniul ºtiinflelor socioumanistice.

Vizita de studiu a unui grup de studenfli ºi profesori din cadrul Laboratorului de Psihologie la
universitãflile din Iaºi ºi Suceava, România, în perioada 19-25 mai. Vizita a urmãrit familia-
rizarea cu curriculumul universitar la psihologie din cadrul acestor instituflii de invãflãmînt
superior ºi cu condifliile de viaflã ale studenflilor români. Un alt obiectiv al vizitei de studiu
viza schimbul de experienflã ºi stabilirea unor forme de colaborare între Colegiul Invizibil ºi
universitãflile din Iaºi ºi din Suceava.

Studenta Laboratorului de Filosofie, Antropologie ºi Culturologie, Irina CRÃCIUN, a realizat
o vizitã de studiu la ªcoala Superioarã de Jurnalism din Lille, Franfla, în perioada 16 septem-
brie – 16 octombrie, 2002.

Prin intermediul Programului de granturi pentru mobilitate (HESP 2002) au fost realizate
urmãtoarele vizite de studiu:
– vizita de studiu a profesorului-mentor Adriana PALADI la Noua Universitate Bulgaræ,

Sofia (15-30 noiembrie);
– vizita de studiu a studenflilor Nicolae BODEAN ºi Carolina POPOVICI la Colegiul de Arte

Frumoase „Smolnîi“, Sankt-Petersburg, Rusia (octombrie-decembrie);
– vizita de studiu a studentei Eleonora IAfiUN la Universitatea de Studii Europene din

Minsk, Belarus (octombrie).

Achiziflie de materiale didactice
Colegiul Invizibil dispune de o bibliotecã specializatã în domeniul ºtiinflelor socioumanistice.
La moment, biblioteca are peste 5000 titluri de cãrfli în limbile românã, englezã, rusã,
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lefrancezã ºi germanã, procurate de la cele mai prestigioase case editoriale: Palgrave Press,
SAGE Publications, Hoover Institution Press, Polirom, Humanitas etc. Accesul la fondul de
carte este liber atît pentru absolvenflii colegiului, cît ºi pentru studenflii ºi profesorii de la
diverse instituflii de învãflãmînt din Chiºinãu.

În anul 2002 Colegiul Invizibil a obflinut un grant de la OSI-Budapesta pentru extinderea
colecfliei bibliotecii, ceea ce prevede achiziflionare de cãrfli în domeniul ºtiinflelor sociale ºi
umanistice în sumã de $11 451.

Total cheltuieli:
Institutul pentru o Societate Deschisã, Programul HESP (anul academic 2001-2002):

$46 600
Fundaflia Soros-Moldova, Programul HESP: $20 000
Fundaflia Soros-Moldova, Programul „Societate Civilã“: $5 000
Institutul Suedez: $25 400



Viziune:
Centrul de Informaflii Universitare (CIU) constituie principala sursã de informaflie completã,
actualizatã ºi imparflialã din Republica Moldova cu referire la posibilitãflile efectuãrii studiilor
în strãinãtate. Centrul este o asociaflie obºteascã, creatæ cu suportul Fundafliei Soros-Mol-
dova ºi al Ambasadei SUA, care tinde sã devinã o organizaflie independentã ºi sã contribuie
la conºtientizarea în Moldova a fenomenului învãflãmînt internaflional.

Activitãflile de bazã ale CIU în anul 2002 au inclus:
– consultaflii gratuite referitoare la procesul de admitere la studii în strãinãtate;
– susflinerea testelor standard pentru admiterea la universitãflile din strãinãtate;
– consultaflii privind participarea la programele de burse oferite în Moldova;
– condifliile obflinerii unui suport financiar pentru studii;
– completarea formularelor de admitere ºi perfectarea actelor necesare pentru aceasta;
– lecflii ºi prezentãri organizate în scopul informãrii vizitatorilor despre activitãflile centrului;
– completarea bibliotecii centrului cu materiale noi;
– oferirea spafliului pentru acces gratuit la refleaua Internet ºi la alte facilitãfli: baze de date

electronice, imprimantã, copiator, echipament audio;
– menflinerea ºi actualizarea unei pagini de Internet cu informaflii complete despre activi-

tatea centrului;
– administrarea unei liste electronice prin intermediul cãreia sînt distribuite informaflii cãtre
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Centrul de Informaflii Universitare 
Adresa: bd ªtefan cel Mare ºi Sfînt nr. 148
MD 2012, Chiøinæu, Moldova
Telefon: (3732) 22 11 67, (3732) 22 11 72
Fax: (3732) 22 11 67
E-mail: eac@dnt.md
http://www.eac.md
Director: Vitalie VREMIª
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le– organizarea unor acfliuni în scopul promovãrii activitãflii centrului, inclusiv: seminarii,
conferinfle, lecflii deschise, participarea la expoziflii educaflionale;

– editarea buletinului electronic lunar, distribuit gratuit abonaflilor.

Centrul îºi propune pentru perioada urmãtoare perfecflionarea calitãflii serviciilor oferite ºi
extinderea activitãflii în afara oraºului Chiºinãu.

Programul de burse pentru studii postuniversitare „Edmund S. Muskie/ Actul pentru
susflinerea libertæflii“
Scopul programului este de a stimula creºterea economicã ºi dezvoltarea democrafliei în
Republica Moldova ºi de aceea prevede finanflare completæ pentru efectuarea studiilor post-
universitare în Statele Unite ale Americii în urmãtoarele domenii: administrarea afacerii,
economie, învãflãmînt, management ecologic, relaflii externe, jurnalism ºi ºtiinfle ale comu-
nicãrii, drept, biblioteconomie, administrare publicã, sãnãtate publicã, politici publice.

Programul este finanflat de cãtre guvernul SUA ºi administrat de Centrul de Informaflii Uni-
versitare. În anul 2002 s-au oferit 8 burse de masterat, iar învingãtorii au fost plasafli în uni-
versitãfli cunoscute: Universitatea din Los-Angeles, Universitatea din Boston, Universitatea
Columbia etc.

Seminar sub genericul „Dacæ dorifli sæ studiafli în SUA“, 19-20 noiembrie
Obiectivele seminarului au fost promovarea sistemului educaflional din SUA øi explicarea
procedurii de admitere la universitãflile americane. La seminar au participat 17 persoane.

Programele de burse promovate de Centrul de Informaflii Universitare includ:
Programul schimb de studenfli;
Programul de perfecflionare profesionalã a profesorilor tineri din cadrul Actului pentru sus-
flinerea libertãflii;
Programul de cercetãri a problemelor contemporaneitãflii;
Programul Fulbright pentru cercetãtori ºi profesori universitari;
Programul de burse pentru Universitatea Americanã din Bulgaria;
Programul de schimb pentru elevi din cadrul Actului pentru susflinerea libertãflii;
Programul de masterat la Universitatea Harvard, finanflat de fundaflia Kokkalis;
Programul de susflinere a informærii comunitæflilor;
Programul de granturi pentru inifliative locale;
Programul relaflii între comunitæflile din SUA øi cele din Republica Moldova (engl. Community
Connections);
Programul de burse Humphrey;
Programul de masterat în administrarea afacerilor la Centrul Internaflional de Management
din Budapesta
Programul de burse la Universitatea din Warwick;
Programul de burse la Universitatea din Oxford;
Programul de burse la Universitatea Centralã Europeanã;
Programul schimb universitar virtual;
Programul de granturi suplimentare Soros;
Programul Institutul de Varã „Fulbright“;



Program de burse la Centrul de Cercetæri øi Studii Postuniversitare în Domeniul Economic.

Alte evenimente cu participarea CIU:
– Seminarul de instruire în domeniul managementului financiar, Kiev, Ucraina, 21-24 mar-

tie;
– Seminarul „Impactul globalizãrii asupra aspectelor sociale, politice, juridice ºi economice

în Moldova“, cu participarea absolvenflilor programelor de schimb ale guvernului ameri-
can ºi acordarea Premiului „Absolventul Anului“ al Programului Muskie, Chiºinãu, 5 apri-
lie;

– Expoziflia educaflionalã „Alma Mater-2002“, Chiºinãu, 5 aprilie;
– Conferinfla anualæ a Asociafliei pentru Învãflãmînt Internaflional (NAFSA), San-Antonio,

SUA, 25 mai – 1 iunie;
– Training pentru bursierii programului de burse postuniversitare „Edmund S. Muskie/ Actul

pentru susflinerea libertæflii“, Kiev, Ucraina, 30-31 mai;
– Conferinfla anualæ a coordonatorilor de burse, Dubrovnik, Croaflia, 10-15 iulie;
– Seminarul „Grantul federal“, Tbilisi, Georgia, 30 septembrie – 5 octombrie;
– Sãptãmîna învãflãmîntului internaflional (International Education Week 2002).

Numãrul total al vizitatorilor CIU: 3620

Buget total: $25 340
Fundaflia Soros-Moldova: $10 000
Alte surse: $15 340
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Viziunea:
promovarea valorilor unei societãfli deschise prin oferirea de posibilitãfli studenflilor, profeso-
rilor øi altor specialiºti din Moldova de a participa la o serie de programe de studii riguroase
ºi competitive într-un mediu academic ºi cultural de alternativã.

Obiective:
a oferi tinerilor din Republica Moldova programe de studii la instituflii de învãflãmînt din
strãinãtate în domenii relevante pentru flarã. Aceste programe contribuie pozitiv la dez-
voltarea unei societãfli deschise prin promovarea unui sistem de învãflãmînt în care ideile sînt
abordate în mod creativ, critic ºi comparativ. Selecflia candidaflilor este dirijatã centralizat de
cãtre Institutul pentru o Societate Deschisã din New York ºi Budapesta, Oficiul Relaflii Inter-
naflionale ale Comunitãflii Britanice, cu participarea unor reprezentanfli de la universitãflile-
gazdã.

SUBPROGRAME:
– Universitatea Americanã din Bulgaria;
– Programul de schimb universitar din SUA;
– Universitatea din Warwick;
– Universitatea Oxford;
– ªcoala de Studii Slavonice ºi Est-Europene, Colegiul Universitar din Londra;
– Universitatea Central Europeanã din Budapesta, Ungaria;
– Universitatea Central Europeanã, ªcoala de Varã din Budapesta, Ungaria;
– Granturi suplimentare pentru studii universitare øi postuniversitare acordate de Institutul

pentru o Societate Deschisæ din Budapesta, Ungaria;
– Granturi suplimentare pentru studii doctorale, acordate de Institutul pentru o Societate

Deschisæ din New York, SUA.

Programul regional de burse 
(în colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã 

din New York ºi Budapesta)



UNIVERSITATEA AMERICANÃ DIN BULGARIA
Burse complete de studii universitare pe termen de 4 ani, în vederea obflinerii diplomei uni-
versitare (BA)
Beneficiari: 
– Alexandra YAROVA, management, jurnalism ºi comunicare în masã
– Alexandra IORDANOVA, management
– Andrei CERVONEASCII, management, ºtiinfle politice ºi relaflii internaflionale
– Andrei PANICI, matematicã, ºtiinfle politice ºi relaflii internaflionale
– Olga COªCODAN, management
– Dragoº NEDELEA, Alexei ANDRONIC, administrarea afacerilor

PROGRAMUL DE SCHIMB UNIVERSITAR
Burse pentru un an academic pentru studenflii din anul II care studiazæ în domeniile ºtiinfle-
lor sociale ºi umanistice
Beneficiari: Cristina CATAN, Universitatea din New York
Ana GHIMPU, Universitatea Arkansas
Diana ZAVZEATÎI, Universitatea Fairfield

UNIVERSITATEA OXFORD
Burse de masterat ºi de cercetãri în domeniul ºtiinflelor sociale ºi umanistice
Beneficiari: Otlilia BOLOGAN, masterat în jurisprudenflæ (drept comercial internaflional)
Tamara CARAUª, cercetare de nouã luni a unor studii consacrate naflionalismului
Valeriu PROHNIfiCHI, cercetare de nouã luni în domeniul øtiinflelor sociale

ªCOALA DE STUDII SLAVONICE ØI EST-EUROPENE, COLEGIUL UNIVERSITAR DIN LONDRA
Burse de masterat în domeniul economiei politice a Rusiei ºi a Europei de Est
În anul 2002, Institutul pentru o Societate Deschisã, Budapesta, în colaborare cu Oficiul
Relaflii Internaflionale al Comunitãflii Britanice, au oferit un nou program de studii postuni-
versitare, masterat în domeniul economiei politice a Rusiei ºi a Europei de Est în cadrul Co-
legiului Universitar din Londra.
Beneficiari: Arina BRAØOVEANU, Constanfla POPESCU-MEREACRE

UNIVERSITATEA CENTRAL EUROPEANÃ
Burse de masterat ºi doctorat (MA, LLM, PhD, SJD) în domeniul ºtiinflelor sociale ºi umanis-
tice, economice ºi al politicilor de mediu.
Beneficiarii øi specializarea:
Nicolae POPESCU, Victor GUZUN, relaflii internaflionale, masterat
Andrei CUSCO, Victor TAKI, øtiinfle istorice, doctorat
Iulia CAPROØ, studii medievale, doctorat

UNIVERSITATEA CENTRAL EUROPEANÃ, ªCOALA DE VARÃ
Cursuri intensive de 2, 3 sau 4 sãptãmîni în domeniile ºtiinflelor social-umanistice, destinate
corpului profesoral din institufliile de învãflãmînt superior, administratorilor ºi specialiºtilor.
Beneficiarii øi denumirea cursurilor:
Diana BENCHECI, Cetãflenie interculturalã
Veronica BOHANfiOV, Hãrfli globale
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leMircea COJOCARU, Mediu ºi planificare a transportului regional
Svetlana DIMITRIU, Dreptul omului la hranã ºi nutriflie: principii ºi politici
Andrei IOVU, Nafliunile Unite, societatea civilã ºi sectorul privat în cadrul guvernãrii globale
Viorica LATÎCEVSCHI, Vasile ROTARU, Soluflionarea conflictelor ºi promovarea dialogului
democratic
Valerian TABÎRfiÃ, Crearea politicilor de piaflã ºi relafliile industriale în Europa
Viorica CEBOTAROª, Limbã, gen uman ºi societate

GRANTURI SUPLIMENTARE, INSTITUTUL PENTRU O SOCIETATE DESCHISÆ 
DIN BUDAPESTA
Burse parfliale pentru studenflii aflafli în flãrile Europei Centrale ºi în cele ale Europei de Est
(sau ex-URSS)
Beneficiari:
Irina APOSTOLOVA, Svetlana DEMENTIENCO, Universitatea din Sofia „St.Kliment Ohrids-
ki“, Bulgaria
Galina MANOLOVA, Institutul de Etnografie, Bulgaria
Violeta SACARA, Universitatea Americanã din Bulgaria
Oxana SARAIN, Universitatea de Stat din St. Petersburg, Rusia

GRANTURI SUPLIMENTARE, INSTITUTUL PENTRU O SOCIETATE DESCHISÆ 
DIN NEW YORK
Burse parfliale pentru studenflii doctoranzi, aflafli în flãrile Europei de Vest, în America de
Nord, în Asia ºi Australia
Beneficiar:
Georgeta CÎªLARU, Universitatea din Paris, Franfla

Total cheltuieli pentru realizarea programului regional de burse: $17 858



Burse de merit
Fundaflia Soros-Moldova a organizat ediflia a ºaptea a Concursului „Burse de Merit“ pentru stu-
denflii institufliilor universitare din Republica Moldova. Concursul a fost organizat pentru stu-
denflii de la anii III, IV ºi V de la toate specialitãflile, care au performanfle academice excelente
la toate cursurile øi sînt implicafli în cercetãri ºi activitãfli extracurriculare de interes public.

Valoarea unei burse acordate a fost între 300 ºi 800 dolari SUA. La concurs au participat
299 studenfli de la 20 instituflii universitare din Moldova. 73 studenfli au obflinut burse de
merit.

Obiective:
– a încuraja inifliativele studenflilor;
– a promova interesul studenflilor pentru studii, cercetãri ºi activitãfli extracurriculare;
– a susfline cei mai buni studenfli din Republica Moldova.

Bursa de gradul I – $800
Universitatea Liberã Internaflionalã din Moldova
Maria NEAGU
Gabriela POPA

Universitatea Tehnicã din Moldova
Dinu fiURCANU

Academia de Administrare Publicã
Maria SALABUGA

Academia de Studii Economice din Moldova
Vlad TOMOZEIFu
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Universitatea de Stat din Moldova
Marcel SPATARI
Ion CRÃCIUN
Petru SÎRGI
Lilia ANGHEL
Daniela POPA

Universitatea de Stat a Artelor din Moldova
Ghenadie ªONfiU
Domnifla-Maria VIERU
Vladimir US

Universitatea de Stat de Medicinã ºi
Farmacie „N. Testemiflanu“
Eugeniu DARII
Natalia PREGUZA

Universitatea Liberã Internaflionalã din
Moldova
Ira RURAC
Lucia CIOCÂRLAN
Natalia TIMUØ

Universitatea de Stat Pedagogicã „I. Crean-
gã“
Lilia PORUBIN

Universitatea Tehnicã din Moldova
Violeta SALOGUB
Victor MORARU
Octavian ENE

Academia de Poliflie „ªtefan cel Mare“
Alexandru BODAREV

Bursa de gradul III – $300
Universitatea de Stat din Moldova
Andrei TROSINENCO
Valeriu SAVCENCO
Vasile TOFAN
Andrei ILAØCIUC
Rita URSALOVSCHI
Dumitru LAZUR
Oleg CRISTAL
Maxim ANMEGHICHEAN

Anastasia BARBÃRASÃ
Alexandru COLOSIVSCHI
Mariana NICOLÃESCU
Vladislav GRIBINCEA
Valentina CÎRNAfi
Alexandru MUNTEANU
Ruslan SINfiOV
Constantin SALAGOR
Irina MÎfiU
Tatiana CAZAC
Aurica BALMUØ
Natalia-Maria-Vlada BUGA
Mariana fiÎBULAC
Ludmila ªALARI

Universitatea Tehnicã din Moldova
Vitalie LAZARIUC
Veaceslav BALTEANCO
Natalia BEfiIVU
Ion DESEATNICOV

Universitatea de Stat de Medicinã ºi
Farmacie „N. Testemiflanu“
Alexandru COTICI
Hristiana CAPROØ
Vitalie MAZURU
Radu DARCIUC

Universitatea Liberã Internaflionalã din
Moldova
Rodica PISARENCU
Corneliu MANOLE
Ghenadie MOCANU
Angela AMOAØII
Olga IARMOLIUC
Doina CORJ

Academia de Studii Economice din
Moldova
Dumitru DEDIU
Ion CIOLACU

Universitatea de Stat a Artelor din Moldova
Serghei PILIPEfiCHI
Ionifla PÃCURARU
Victoria ROCACIUC
Iulia VRANCEAN



Universitatea de Stat „A. Russo“ din Bãlfli
Victor FELIØCANU
Mariana VIERU
Aliona STÎNCÃ

Universitatea Pedagogicã de Stat „I. Creangã“
Olesea BOTNARU

Academia de Poliflie „ªtefan cel Mare“
Mariana PRODAN

Academia de Administrare Publicã
Viorica DANIfiA

Universitatea Agrarã de Stat din Moldova
Oleg BESARAB

Universitatea de Stat din Cahul
Alexandru NICHITA

Buget FSM: $20 631,39
BCA Moldova Agroindbank: $12 000
Alte contribuflii: $5 000

Total cheltuieli pentru realizarea programului de burse: $57 373
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Programe pentru tineret

Liga Naflionalã de Dezbateri
Preuniversitare

Centrul de Dezvoltare a Tineretului
Programul „Inifliative ale tinerilor“



În fotografie: tinerii Clubului „Enigma”, Centrul de Dezvoltare a
Tineretului.

Membrii clubului au organizat o masã rotundã sub genericul „Valorile
definesc personalitatea”, în cadrul cãreia tinerii au încercat sã demon-
streze cã promovarea toleranflei poate contribui la diminuarea con-
flictelor sociale. Avînd o pregætire în domeniu, aceºti tineri au adus
concepflia Programului „Conflictele ºi societatea” în sãlile de clasã a
ºcolilor rurale din localitãflile: Mãgdãceºti, Ratuº, Bardar, Ialoveni,
Strãºeni ºi Cãpriana.
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Viziune:
Liga Naflionalæ de Dezbateri Preuniversitare (LNDP) va fi recunoscutã pe plan naflional ºi
internaflional pentru eforturile depuse în formarea tinerilor care-øi vor aduce contribuflia la
edificarea unei societãfli democratice în Moldova.

Context:
– deficienfle în cadrul educaflional extracurricular;
– viziuni unipolare asupra fenomenelor din jur;
– atitudini intolerante faflã de opiniile altora.

Obiective:
– promovarea gîndirii critice ºi a toleranflei faflã de opiniile altora;
– dezvoltarea abilitãflilor oratorice ºi cognitive;
– dezvoltarea deprinderilor de soluflionare a problemelor stringente ale societãflii;
– majorarea numãrului cluburilor de dezbateri în localitãflile rurale;
– consolidarea relafliilor dintre cluburi prin intermediul competifliilor la nivel local.

În anul 2002 Liga Naflionalã de Dezbateri Preuniversitare a avut de realizat mai multe
obiective. De aceea au fost organizate 3 ºcoli de varã, 13 competiflii de dezbateri ºi 35 se-
minarii, zeci de dezbateri publice. Pe parcursul perioadei de pregãtire a competifliilor a fost
urmãrit scopul unei participãri cît mai masive care urma sã fie obflinutã cu minimum de
cheltuieli. Ca rezultat, au participat 228 echipe (684 persoane) din 92 cluburi implicate în
activitãflile LNDP. La finele anului 2002 colaboratorii LNDP au introdus în baza internaflio-
nalã de date de pe pagina electronicã  toate cluburile de dezbateri, tofli antrenorii, elevii ºi
studenflii care practicã aceastã activitate în Republica Moldova.

Liga Naflionalæ 
de Dezbateri Preuniversitare (LNDP) 

Adresa: Chiºinãu, str. Puºkin, nr. 16-a
Telefon: (3732) 228365

Email: imoldoveanu@soros.md
www.ournet.md/~debate

Director: Iulia MOLDOVAN



Activitãflile au fost desfãºurate în cinci zone: Chiºinãu, Centru, Sud, Nord ºi Transnistria. Prin
intermediul Programului naflional de dezbateri, elevii ºi studenflii din Moldova au participat
la întruniri internaflionale, desfãºurate în Slovacia, Israel, România ºi Ucraina. În luna iulie
Liga Naflionalã de Dezbateri Preuniversitare a primit în vizitã o echipã de dezbateri din
Statele Unite ale Americii. Cu acest prilej au fost organizate seminarii ºi dezbateri publice în
Cãlãraºi, Chiºinãu, Bãlfli ºi Edinefl.

Activitatea LNDP a fost reflectatã în 48 de articole publicate în ziarele judeflene ºi în cele
republicane. Evenimentul anului poate fi considerat editarea unui manual de dezbateri în
limbile românã ºi rusã cu suportul financiar al OSCE ºi al Asociafliei Internaflionale de
Instruire prin Dezbateri. Pe parcursul anului au fost elaborate o serie de materiale
promoflionale: posteruri, caiete, tricouri, un steag ºi pixuri cu sigla LNDP.
Buget: $60 090

Proiectul „Dezbateri pentru unitate ºi înflelegere“
În conformitate cu cerinflele acestui proiect, în 2002 au participat la activitãfli 40 de cluburi
de dezbateri, inclusiv 14 din Transnistria. Numãrul membrilor acestor cluburi variazã între
15 ºi 50 elevi ai claselor a 8-a – a 12-a. Pe parcursul anului fiecare club a organizat o serie
de dezbateri publice, astfel promovînd dezbaterile ca metodã de predare ºi oferind posibile
soluflii pentru problemele societæflii. De asemenea, au fost organizate 10 seminarii de dezba-
teri pentru instructorii de club. Tematica seminariilor a fost selectatã în conformitate cu
cerinflele ºi necesitãflile membrilor cluburilor, majoritatea fiind axate pe problemele calitãflii
argumentãrii. În cadrul proiectului au mai fost organizate 7 competiflii, o conferinflã a profe-
sorilor ºi o ºcoalã de varã.
Buget: $15 807

Proiectul „Soluflionarea problemelor rurale prin intermediul dezbaterilor“
Deschiderea doar pe parcursul unei singure luni a 20 cluburi de dezbateri, în 20 de sate din
4 regiuni ale Moldovei, a constituit o realizare de succes. La 2 februarie, profesorii din ºco-
lile selectate s-au întrunit la seminarul de inifliere pentru viitorii conducãtori de club. Au
urmat 20 seminarii de inifliere pentru elevi, cîte unul în fiecare sat implicat în proiect.
Elementul-cheie din lista de activitãfli a fost Forumul Cluburilor. Seminariile de aprofundare
s-au conturat ca tip de activitate ce deplaseazã centrul atenfliei de la elementul informativ la
cel analitic, ele constituindu-se sub forma unor studii de caz ºi cercetãri în grup. Pe par-
cursul implementãrii proiectului au fost înfãptuite dezbateri publice cu menirea de a aten-
fliona opinia publicã asupra gravitãflii problemelor cauzate de fenomenul de migrafliune aflat
în expansiune. În scopul unei evoluflii rapide a elevilor ºi optimizãrii activitãflii de club, au
fost organizate douã seminarii naflionale cu profesorii. ªcoala de varã de dezbateri a pus
temelia unor relaflii interclub, ceea ce a însemnat un aflux de noi cunoºtinfle ºi abilitãfli pe
care participanflii s-au obligat sã le transmitã consãtenilor. Au fost organizate 4 competiflii
regionale ºi o competiflie naflionalã.
Buget: $9 434

Total cheltuieli 2002: $100 961
Fundaflia Soros-Moldova: $85 331
Alte surse: $15 630
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Viziune:
un centru instructiv-educaflional naflional cu filiale în fiecare judefl, care oferã oportunitãfli
egale tuturor tinerilor pentru valorificarea propriului potenflial ºi promovarea activitãflii de
voluntariat la nivel de comunitate.

Context:
– atitudinea indiferentã a celor adulfli faflã de aspirafliile tinerilor;
– migrafliunea în masã a pãrinflilor peste hotare;
– creºterea ratei delicvenflei juvenile;
– manifestãri de intoleranflæ;
– lipsa încrederii în posibilitatea promovãrii în propria flarã.

Obiective:
– oferirea de soluflii calificate pentru pãrinfli øi pentru cadre didactice în problemele de

educaflie ºi cunoaºtere a copilului;
– formarea unei concepflii ºtiinflifice ºi a unui comportament corect, favorabil sãnãtãflii fi-

zice, psihice, sociale ºi morale;
– dezvoltarea calitãflilor de lider;
– formarea abilitãflilor de comunicare eficientã;
– promovarea spiritului de echipã, de toleranflã, aplanarea ºi soluflionarea conflictelor.

Anul 2002 s-a derulat sub semnul dezvoltãrii noilor idei, noilor activitãfli ºi perfecflionãrii
celor existente.

Centrul de Dezvoltare a Tineretului (CDT) 

str. Bulgarã, nr. 32
telefon: (3732) 270436

email: imoldoveanu@soros.md
www.ournet.md/~cdt

Director executiv: Iulia MOLDOVAN



S-a pus accent pe extinderea regionalã, cu preponderenflã în localitãfli rurale. Printre benefi-
ciarii CDT au fost pedagogi, funcflionari publici, pãrinfli, tineri reprezentanfli ai diferitelor
pãturi sociale de diferite etnii, inclusiv fligani.
Activitãflile s-au desfæøurat în cadrul celor trei departamente ale centrului: Departamentul de
cicluri de sesiuni de formare, Departamentul tînãrului lider ºi Departamentul activitãflilor
extraºcolare.
În cadrul Departamentului de cicluri de sesiuni de formare au fost organizate cinci seminarii
cu tema „Conflict ºi comunicare“ cu participarea a 148 pedagogi din localitãflile rurale.
În scopul dezvoltãrii calitãflilor de lider, ªcoala Tînãrului Lider ºi mass-media ºi-au realizat
obiectivele prin intermediul laboratoarelor de creaflie, programelor de instruire, emisiunilor
radio, editãrii buletinului CDT, elaborãrii ºi editãrii unui pliant al departamentului. Au fost
instruite 75 persoane.

Departamentul activitãflilor extraºcolare:
Programul „Odiseea cugetului“ a realizat urmãtoarele:
– 85 echipe (595 elevi) au participat la Competiflia naflionalã;
– 47 persoane au fost antrenate în 3 seminarii;
– 6 echipe învingãtoare au participat la Festivalul european din Celeabinsk, Rusia.

Cluburile psihologice „Enigma“ ºi „Crug“, cluburile voluntarilor „DA!“ ºi „Generaflia Noului
Mileniu“ au avut scopul de a dezvolta abilitãflile constructive de rezolvare a conflictelor øi a
stimula un dialog civilizat, orientat spre o colaborare eficientã în procesul soluflionãrii con-
flictelor.
Pentru realizarea acestui scop au fost organizate programe de instruire în cadrul cluburilor,
de care au beneficiat 145 tineri.
Voluntarii au desfæøurat activitãfli în ºcolile din sate, antrenînd 526 elevi, au efectuat un
studiu sociologic în rîndurile tineretului. Sînt de remarcat activitatea de susflinere psihologicã
„Sã spunem Da!“, seminariile la care au participat reprezentanfli din formafliunile de tineret
din Tiraspol, Dubãsari, Rîbnifla, Slobozia, Tighina øi organizarea Sãptãmînei toleranflei.
Pe parcursul anului, în cele douã cluburi de fligani, „Samanta“ ºi „Rada“, au fost instruifli 56
copii. ªedinflele de training au avut loc sãptãmînal. Au fost organizate de asemenea 10 semi-
narii instructive.
Buget: $38 000

Proiectul pentru instruirea polifliºtilor de sector ºi a reprezentanflilor ONG-urilor din jud. Un-
gheni în vederea eradicærii violenflei în familie

Obiectivul de bazã al proiectului a fost sensibilizarea opiniei publice din judeflul Ungheni la
pericolul violenflei în familie ºi la promovarea modelului Duluth (SUA) în cadrul unor echipe
multidisciplinare în cazurile de violenflã în familie.
Pentru realizarea proiectului au fost organizate 6 seminarii ºi 2 mese rotunde cu participarea
a 230 persoane din jud. Ungheni.
Buget: $5 871
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tProiectul „Egalitatea genurilor umane în perspectiva unei societãfli democratice“. Introdu-

cerea Cursului „Educaflie prin Mandatare“ în 5 ºcoli-pilot ºi la Universitatea de Stat „Alecu
Russo“ din Bãlfli
Componentele proiectului:
– seminarii regionale pentru instructori-parteneri; lecflii în 5 ºcoli-pilot;
– organizarea ºi desfãºurarea conferinflei naflionale a participanflilor la proiect;
– realizarea concursului naflional al eseurilor (30 eseuri);
– editarea unui numãr al buletinului informaflional „Tînãr ºi Unic“.
Buget: $6 485

Proiectul „Tinerii – mesagerii pãcii ºi bunei înflelegeri“
Activitatea a fost orientatã în cîteva direcflii:
– colaborarea dintre tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului prin participarea la diverse

activitãfli menite sã contribuie la rezolvarea problemelor tineretului ºi la ameliorarea
relafliilor interetnice;

– promovarea culturii toleranflei ºi a modului sãnãtos de viaflã.
Seminariile, ºcolile de varã, mesele rotunde, întrunirile au avut drept rezultat final crearea
unei reflele de organizaflii de tineret, similare CDT-ului.
Buget: $19 763,70

Total cheltuieli: $91 039,70
Fundaflia Soros-Moldova: $73 048,70
Alte surse: $17 991,00



Viziune:
generaflia tînãrã – miºcare de tineret avînd cunoºtinfle, aptitudini ºi atitudine care core-
spunde unei societãfli deschise.

Obiective:
– susflinerea unor proiecte care promoveazã toleranfla, întelegerea, dialogul interetnic, res-

ponsabilitatea, încrederea în sine, voluntariatul, calitãflile de lider, spiritul antreprenorial,
valorile democratice, interferenflele culturale ºi soluflionarea nonviolentã a conflictelor,
proiecte înaintate de cãtre tineri ºi destinate celor între 14 ºi 21 de ani;

– susflinerea cooperãrii regionale ºi transfrontaliere prin finanflarea unor activitãfli care îi
reunesc pe tinerii din Europa de Sud-Est.

Proiectul „Tinerii – mesagerii pãcii ºi bunei înflelegeri“
Beneficiar: Centrul de Dezvoltare a Tineretului
Obiective: susflinerea proceselor de reîntregire a Moldovei, de restabilire a atmosferei de
cooperare, încredere între tinerii de pe ambele pãrfli ale Nistrului, de creare efectivæ a
podurilor tinereºti, de rãspîndire a culturilor sociale tolerante, de depãºire a stereotipurilor
negative.
Buget: $16 441

Proiectul „Dezbateri pentru unitate ºi înflelegere“
Beneficiar: Liga Naflionalã de Dezbateri Preuniversitare
Obiective: proiectul prevede instaurarea principiilor democratice de viaflæ în rîndul tinerilor
de pe ambele pærfli ale Nistrului prin crearea ºi dezvoltarea unei reflele de 40 cluburi de dez-
bateri, prin dezbateri publice pe teme actuale, prin seminarii de inifliere øi de aprofundare,
prin ºcoli de varã ºi conferinfle.
Buget: $11 715Fu
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tProiectul „Tinerii secolului XXI“

Beneficiar: Grupul de cercetaøi „Atlantida“
Obiective: elaborarea ºi editarea a 4 numere ale buletinului „Cercetaºul“ în scopul formãrii
culturii civice a copiilor ºi tinerilor.
Buget: $655

Proiectul „Colaborare ºi asociere prin cunoaºtere“
Beneficiar: Consiliul Municipal al Copiilor ºi Tinerilor, Lãpuºna
Obiective: susflinerea colaborãrii ºi asocierii copiilor de pe ambele pãrfli ale Nistrului prin
cunoaºterea drepturilor legale ºi a obligafliunilor lor, prin sensibilizarea opiniei publice la
lipsa de atenflie acordatã respectãrii drepturilor copiilor, prin dezvoltarea în mediul copiilor
a ideii de parteneriat, susflinere, ajutorare reciprocã în diverse situaflii de risc.
Buget: $4 954

Proiectul „Crearea unei reflele de organizaflii de tineret“
Beneficiar: Centrul de Tineret „Piligrim – Demo“, Tiraspol
Obiective: susflinerea inifliativelor adolescenflilor ºi ale tinerilor la nivel de comunitate pentru
a fortifica legãturile de comunicare din regiunile Moldovei, avînd la bazã principiul lucrului
în reflea. Crearea unei reflele naflionale de tineri lideri din Transnistria ºi Moldova, promovînd
conceptul de voluntariat, a noilor modele de comunicare interculturalã ºi de rezolvare paº-
nicã a conflictelor.
Buget: $23 680

Proiectul „Învãflare prin cooperare“
Beneficiar: Centrul Educaflional „Pro Didactica“
Obiective: susflinerea inifliativelor de învãflare prin cooperare øi de formare personalã ºi pro-
fesionalã a tinerilor, viitori pedagogi din Moldova, Transnistria ºi UTA Gãgãuzæ. Iniflierea în
metodologia învãflãrii prin cooperare ca parte componentã a Programelor „Lecturã ºi scriere
pentru dezvoltarea gîndirii critice“ ºi „Pas cu Pas“ cu participarea a circa 64 de studenfli din
anul III de studii, 48 de studenfli din anul II de studii ºi 8 profesori de la colegiile pedagogice
din Moldova, Transnistria, UTA Gãgãuzæ. În cadrul proiectului va fi elaborat un Curs faculta-
tiv „Învãflarea prin cooperare“, aplicabil în colegiile pedagogice.
Buget: $30 669

Proiectul „Integrarea socialã a copiilor cu abandon ºcolar“
Beneficiari: Colegiul Invizibil din Moldova, Laboratorul de Sociologie
Obiective: a contribui la diminuarea fenomenului abandonului ºcolar prin implementarea
metodelor de integrare ºcolarã a acestor copii. Activitãflile din cadrul proiectului au fost
menite sã-i ajute pe copii sæ-øi stabileascæ øi øæ-øi dezvolte relafliile cu colegii de clasã.
Proiectul a fost implementat în 3 ºcoli din satul Grãtieºti, mun. Chiºinãu.
Buget: $904

Proiectul „Promovarea cooperãrii transfrontaliere prin intermediul activitãflilor de voluntariat“
Beneficiar: Asociaflia Naflionalã a Tinerilor Istorici din Moldova
Obiective: în perioada 1-18 august, 2002, în satul Butuceni din jud. Orhei a fost realizatã o
tabãrã internaflionalã de voluntariat în parteneriat cu Federaflia Studenflilor din Belgrad,



Iugoslavia. Organizarea acesteia a avut drept scop promovarea participãrii tinerilor la acti-
vitãflile de voluntariat în domeniul protecfliei patrimoniului. Proiectul reprezintã o formã de
conlucrare practicã a tinerilor din diferite flãri în cadrul activitãflilor de voluntariat, pentru
înflelegerea diferitelor culturi, a valorilor ºi a tradifliilor lor, pentru încurajarea respectului re-
ciproc dintre cetãfleni.
Buget: $4 411

Proiectul „Dezvoltarea organizaflionalã“
Beneficiar: Asociaflia Obºteascã „Civilizaflia Nouã“
Obiective: schimbul de experienflã dintre ONG-urile din Moldova ºi cele din Iugoslavia, din
alte flãri din Europa de Sud-Est, prin intermediul unui buletin informativ, în scopul pro-
movãrii comunicãrii, dialogului interetnic ºi colaborãrii dintre aceste flãri, în scopul dez-
voltãrii proiectelor de parteneriat dintre membrii tineri ai ONG-urilor ºi promovãrii
sugestiilor originale ºi solufliilor pentru dificultãfli ºi probleme apãrute în cadrul ONG-urilor.
Buget: $2 473

Proiectul „Participarea tinerilor la procesul democratic de luare a deciziilor“
Beneficiar: Consiliul Naflional al Tineretului din Moldova
Obiective: asigurarea unui nivel înalt de participare a tinerilor la procesele care conduc la
realizarea propriilor drepturi prin implicarea lor în luarea deciziilor la nivel local, naflional ºi
global. Instruirea a 101 reprezentanfli ai tineretului asociat ºi neasociat timp de un an, în
decursul a 3 sesiuni ale Parlamentului Tinerilor, care vor înmulfli practicile democratice în
organizafliile ºi comunitãflile lor.
Buget: $1 000

Total cheltuieli pentru realizarea programului: $103 744
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Programul informaflional

Dezvoltarea politicilor informaflionale
Dezvoltarea resurselor informaflionale
Dezvoltarea profesionalã a persoanelor implicate în
activitatea informaflionalã
Extinderea accesului la informaflie
Program regional de traduceri



În fotografie: Biblioteca Municipalæ „B.P. Hasdeu” din mun. Chiøinæu.

Programul Informaflional acordã servicii pentru extinderea accesului la
informaflie ºi diversificarea serviciilor pentru utilizatorii sãi. În anul
2002, în cadrul Proiectului „Extinderea serviciilor bibliotecilor publice”
au fost acordate 6 granturi în valoare totalã de 17 062 dolari SUA, iar
50 de biblioteci din localitãflile rurale au beneficiat de granturi pentru
dezvoltarea colecfliilor bibliotecilor publice în valoare totalã de 38 928
dolari SUA.
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Viziune:
institufliile informaflionale din Moldova, activînd într-un flux sporit de informaflie ºi de
tehnologii informaflionale, îºi consolideazã rolul lor în progresul democrafliei prin asigurarea
accesului eficient la informaflie, culturã ºi cunoaºtere a tuturor membrilor societãflii.

Context:
– imperfecfliunea cadrului legal privind activitatea informaflionalã în Moldova;
– insuficienfla transparenflei procesului de pregãtire a actelor normative ºi de luare a decizi-

ilor la nivel naflional ºi local, ceea ce reduce posibilitãflile cetãflenilor, ONG-urilor ºi mass-
media de a influenfla acest proces;

– calitatea insuficientã a resurselor informaflionale din Moldova;
– lipsa unui acces liber ºi nelimitat la informaflie al tuturor categoriilor sociale ale

populafliei; lipsa de echipamente adecvate nu permite utilizarea deplinã a tehnologiilor
informaflionale avansate pentru acordarea unor servicii de performanflã;

– insuficienfla specialiºtilor calificafli care ar organiza accesul utilizatorilor la informaflie ºi ar
asigura furnizarea informafliei necesare cætre tofli membrii societãflii;

– decalajul de acces la sursele de informaflie în mediul rural ºi în cel urban.

Obiective:
– favorizarea accesului permanent la prima sursæ de informaflie ºi satisfacerea necesitãflilor

informaflionale ale tuturor membrilor societãflii, în special ale persoanelor dezavantajate;
– sprijinirea inifliativelor de perfecflionare ºi actualizare a cadrului legal în domeniul acti-

vitãflii informaflionale;
– reducerea deficitului în asigurarea informaflionalã ºi îmbunãtãflirea accesului la informaflie

în zonele din afara capitalei, în special în spafliul rural;
– încurajarea eforturilor institufliilor informaflionale în vederea cooperãrii cu sectorul negu-

vernamental, cu autoritãflile publice centrale ºi locale în crearea ºi utilizarea resurselor
informaflionale;

Programul informaflional
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– asigurarea dezvoltãrii reflelelor locale automatizate ºi integrarea lor în sistemul infor-
maflional naflional ºi internaflional prin implementarea tehnologiilor avansate de comuni-
care;

– încurajarea implementãrii tehnologiilor moderne de editare, favorizarea producfliei edito-
riale multimedia;

– ridicarea nivelului profesional al specialiºtilor din domeniu.

SUBPROGRAME:
– Dezvoltarea politicilor informaflionale;
– Dezvoltarea resurselor informaflionale;
– Dezvoltarea profesionalã a persoanelor implicate în activitatea informaflionalã;
– Extinderea accesului la informaflie;
– Program regional de traduceri.

DEZVOLTAREA POLITICILOR INFORMAfiIONALE
Proiectul „Politici publice pentru edificarea societãflii informaflionale“
Beneficiar: Fundaflia pentru Dezvoltarea Digitalæ din Moldova
Director de proiect: Emil Guflu
Obiective: conjugarea eforturilor societãflii civile ºi ale factorilor de decizie în scopul
elaborãrii ºi implementãrii unor politici publice, destinate eficientizãrii proceselor de edifi-
care în Republica Moldova a unei societãfli informaflionale moderne. Proiectul vizeazã ela-
borarea studiilor comparative în domeniul informatizãrii societãflii moldoveneºti pe
parcursul anilor de independenflã; analiza politicilor guvernamentale orientate spre edifi-
carea unei societãfli informaflionale ºi elaborarea unor recomandãri pentru eventualele
politici publice de perspectivã; identificarea oportunitãflilor de informare a localitãflilor rurale
din Republica Moldova ºi de implementare a tehnologiilor moderne de comunicare; dez-
voltarea unui cadru legislativ în domeniul informatizãrii care ar stimula implementarea
noilor tehnologii informaflionale ºi concomitent ar garanta respectarea necondiflionatã a
drepturilor fundamentale ale cetãfleanului; sensibilizarea opiniei publice asupra avantajelor
ºi riscurilor unei societãfli informaflionale.
Buget: $5 000

Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $5 000

DEZVOLTAREA RESURSELOR INFORMAfiIONALE
Scopul subprogramului este diversificarea resurselor informaflionale existente ºi accesibile
pentru utilizatori prin dezvoltarea celor tradiflionale, precum ºi prin crearea produselor infor-
maflionale noi, bazate pe utilizarea tehnologiilor informaflionale, contribuind astfel la inte-
grarea Moldovei în comunitatea informaflionalã internaflionalã. În cadrul subprogramului au
fost sprijinite urmãtoarele proiecte:

Proiectul „Educaflie prin Internet øi studierea informaticii în øcoalæ“
Beneficiar: Centrul Educaflional „PRO DIDACTICA“
Director de proiect: Iurie MOCANU
Obiective øi realizæri: crearea site-ului „Informatica Pro“ (http://proeducation.md/infpro)
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lcare include: baza de date cu module didactice interactive (160 de module interactive de

instruire la distanflã cu un volum total de 20 de coli de autor); baza cu datele de înregistrare
a celor 418 de elevi care au participat la sesiunile de instruire la distanflã; baza cu datele de
înregistrare a celor 93 de profesori care s-au adresat pentru consultaflii metodice referitoare
la predarea-învãflarea informaticii; serviciul de poºtã electronicã. Pe paginile site-ului au fost
afiºate problemele ºi rezolvãrile propuse la Olimpiada naflionalã de informaticã (Chiºinãu,
2002) ºi la Olimpiada internaflionalã de informaticã (Seul, 2002). Prin intermediul site-ului,
absolvenflilor de liceu li s-a pus la dispoziflie tot setul de materiale referitoare la susflinerea
bacalaureatului la informaticã (50 de teste model) ºi 251 consultaflii prin Internet. Pe parcur-
sul anului site-ul a fost solicitat de 145152 de ori.
Buget 2001: $9 200

Proiectul „Monitorizarea sistemului pluripartit în Republica Moldova“
Beneficiar: Asociaflia pentru Democraflie Participativã ADEPT
Director de proiect: Igor BOfiAN
Obiective øi realizæri: informarea obiectivã ºi imparflialã a opiniei publice din Republica
Moldova ºi de peste hotarele ei despre evoluflia partidelor ºi miºcãrilor social-politice din
flara noastrã øi crearea site-ului „Partidele politice din Republica Moldova“ (www.parties.
e-democracy.md).
Lansarea site-ului a avut loc la 12 noiembrie 2002, în cadrul unei conferinfle de presã, la
care au fost prezenfli reprezentanfli ai partidelor politice, mass-media, ai societãflii civile, ai
mediului academic, ai Ministerului Justifliei, Comisiei Electorale Centrale ºi ai Ambasadei
SUA din Republica Moldova
Buget 2001: $9 922

Proiectul „ªcoala de varã la informaticã – 2002“
Beneficiar: Centrul Noilor Tehnologii Informaflionale (CNTI)
Director de proiect: Grigore VASILACHE
Realizæri: proiectul a demarat în anul 1995, fiind o intenflie comunæ a CNTI ºi a Fundafliei
Soros-Moldova. In perioada 28 iulie – 10 august, anul 2002 CNTI, cu sprijinul financiar al
Fundafliei Soros-Moldova, a organizat ªcoala de Varã la Informaticã – 2002 (ªVI) cu copiii
din institufliile preuniversitare, cu premianflii Concursului republican de informaticã la
matematicã ºi cu cîºtigãtorii concursului anunflat de ªVI. În total la ªVI 2002 au participat
150 de persoane dintre care 134 elevi ºi 16 profesori din 50 de ºcoli medii ºi licee. Elevii au
fost împãrflifli în 12 grupe, dupã nivelul de cunoºtinfle.
Buget: FSM $4 488

Cofinanflare din alte surse $7 515

Proiectul Øcolii de Varã „Spune Da! Internetului“
Beneficiar: ªcoala nr.1 din ªoldãneºti
Director de proiect: Ion CÂRLIG
ªcoala de varã „Spune Da! Internetului“ s-a desfãºurat în perioada 12-24 august 2002 ºi a
avut drept obiectiv instruirea unui grup de 30 elevi din localitatea ªoldãneºti, jud. Orhei ºi
oferirea accesului la Internet.
Buget: FSM $315

Cofinanflare din alte surse $55



Proiectul „Enciclopedia Internet a filmului moldovenesc“
Beneficiar: Publicaflia „Lanterna Magicã“
Director de proiect: Larisa UNGUREANU
Obiective: promovarea filmelor create în Moldova prin intermediul enciclopediei Internet,
prin elaborarea site-ului (www.iatp.md/FilmMoldova); actualizarea informafliei plasate pe
site ºi traducerea ei în limba francezã. Capitolele noi care urmeazã a fi amplasate pe site
includ: compozitori, polifla de cãrfli, noile studiouri independente care produc filme, site-uri
consacrate vedetelor filmului moldovensc Mihai Volontir, Svetlana Toma, Grigore Grigoriu,
Maria Sagaidac etc. ºi regizorilor Emil Loteanu, Vlad loviflã, Valeriu Gagiu etc.
Buget: $2 800

Proiectul consacrat dezvoltærii Portalului informaflional „Moldova Azi“
Beneficiar: Centrul Independent de Jurnalism, Asociaflia DNT
Director de proiect: Angela SÎRBU
Obiective: dezvoltarea site-lui „MOLDOVA AZI“, unicul site informaflional-analitic din Re-
publica Moldova care funcflioneazã pe principiile presei libere ºi asigurã informarea obiectivã,
în trei limbi, asupra evenimentelor curente, asupra proceselor politice ºi social-economice
din Republica Moldova. Portalul informaflional „MOLDOVA AZI“ este un produs al Centrului
Independent de Jurnalism (CIJ), al Asociafliei DNT, creat în parteneriat cu Institutul de Politici
Publice (IPP). CIJ este responsabil de informafliile plasate pe site, DNT ræspunde de partea
tehnicã, iar IPP este consultant în probleme de analizã, investigaflii ºi studii.
Buget: FSM $5 806

Cofinanflare din alte surse $24 052

Proiectul „Consorfliul «Informaflii electronice pentru biblioteci din Moldova»“
Beneficiar: Asociaflia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Consorfliul ”Informaflii electro-
nice pentru biblioteci din Moldova“
Director de proiect: Silvia GHINCULOV
Obiective: dezvoltarea capacitãflilor Consorfliului ”Informaflii electronice pentru biblioteci
din Moldova“ pentru abonarea bibliotecilor din Moldova la reviste electronice EBSCO.
Proiectul este finanflat de cãtre Programul informaflional al Institutului pentru o Societate
Deschisæ din Budapesta.
Buget: $15 147

Proiectul „Premii Soros pentru cele mai semnificative site-uri Internet din Moldova“
Director de proiect: Dumitru CHITOROAGÃ
Obiective: susflinerea dezvoltãrii Internetului în Moldova prin desemnarea celor mai semni-
ficative site-uri Internet create în Moldova.
Categoriile de site-uri participante la concurs:
Educaflie ºi ºtiinflã
Societate civilã
Artã ºi culturã
Mass-media
Administraflie publicã ºi drept
Sãnãtate publicã
Dezvoltare economicã
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lPremii speciale:

WebElev
WebDesign
WebOffice

PREMIANfiII CONCURSULUI „WEBTOP 2002“

Categoria „WebElev“
Premiul de încurajare – $20
Site-ul personal al Tatianei Burlacu
http://www.geocities.com/tanyaburlacu
Tatiana BURLACU
Liceul „Alexandru Ioan Cuza“ (pentru site-ul
personal)

Premii de gradul III în sumã de $30
Subcategoria pagini personale
KomSerg
http://komserg.narod.ru
Serghei KOMAROV
Liceul „B.P. Haºdeu“

Subcategoria pagini tematice
Securitatea
http://moldova.cc/securitatea/
Dinu CHIORESCU
Liceul teoretic „Vasile Alecsandri“ din Ungheni

Antitutun
http://www.ournet.md/~antitutun
Andrei CANfiÂR
Liceul „Alexandru Ioan Cuza“

Subcategoria pagina øcolii
Liceul „Alexandru Ioan Cuza“
http://aicuza.narod.ru
Veaceslav PATIC
Liceul „Alexandru Ioan Cuza“

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“ din Cimiølia
http://ournet.md/~liceultmvc
Alexandru CIORNÎI
Liceul Teoretic '“Mihai Viteazul“ din Cimiºlia

Premii de gradul II în sumã de $50
Subcategoria pagini personale
http://.members.fortunecity.com/eugenz/my
_page/

Eugen ZAPOROJAN
Liceul Teoretic nr. 2 din Briceni

http://www.ournet.md/~doomie
Dumtiru BELOUS
Liceul Academic Român-Englez „Mircea
Eliade“

Domeniul pagini tematice
http://roller.moldline.net
Egor LOBASTOV
Liceul Experimental de Creativitate ºi
Inventicã Român-Englez „PROMETEU“

Premii de gradul I în sumã de $80
Subcategoria pagini tematice
Ecologie
http://www.ecologie-md.narod.ru
Alexandru FONARI
Liceul „Nicolae Iorga“

Birkoff Design
http://ournet.md/~birkoff
Sergiu VASILACHI
Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici“

Subcategoria pagina øcolii
Pagina Liceului Teoretic Glodeni
http://ltgl.ionichost.com/
Gheorghe LUPAªCU
Liceul Teoretic Glodeni

Liceul Teoretic National „Columna“
http://www.ournet.md/~LTN_Columna
Octavian PÃLUfiÃ
Liceul Teoretic Naflional „Columna“

Domeniul educaflie ºi ºtiinflã
Premiul de încurajare în sumã de $100
ªcoala Medie „Mihai Eminescu“, Cahul
http://cahul.iatp.md/school6
Asociaflia Obºteascã „Luceafãrul“

Premiul de gradul III în sumã de $300
http://www.e-training.iatp.md
Programul de instruire ºi acces la Internet –
IATP/IREX



http://ulim.moldnet.md
Universitatea Liberã Internaflionalã

Premiul de gradul II în sumã de $600
http://tolerance.org.md
Centrul de Promovare a Toleranflei ºi
Pluralismului

Premiul special pentru aportul în domeniul
de studiere a Internetului în Moldova în
sumæ de $400
http://www.iplog.md
ISABEL SA

Domeniul societate civilæ
Premiul de gradul III în sumã de $300
AntiTraffic.MD
http://www.antitraffic.md
Asociaflia Femeilor de Carierã Juridicã

Premiul de gradul II în sumã de $600
http://ijc.iatp.md
Centrul Independent de Jurnalism

Premiul de gradul I în sumã de $1000
http://www.e-democracy.md
Asociaflia pentru Democraflie Participativã

Domeniul artã ºi culturã
Site-uri cu conflinut din domeniile: teatru,
literaturã, muzicã, arte plastice etc. Site-uri
de promovare a muzeelor, dedicate activi-
tãflii muzeistice, publicafliilor din domeniul
muzeologiei. De asemenea, expoziflii, biblio-
teci, muzee virtuale etc.
Premiul de gradul III în sumã de $300
http://www.oberliht.org.md
Asociaflia Tinerilor Plasticieni din Moldova
„Oberliht“

Premiul de gradul II în sumã de $600
http://www.basa.md/art/
Vasile BOTNARU, BASA-pres

Premiul de gradul I în sumã de $1000
http://www.hasdeu.md

Biblioteca Municipalã „B.P. Haºdeu“ din
mun. Chiøinæu

Categoria mass-media
Premiul de gradul III în sumã de $300
http://europa.yam.ro
Asociaflia Studenflilor Pasionafli de ªtiinfle Po-
litice din Republica Moldova

Premiul de gradul II în sumã de $600
http://www.basa.md/
Agenflia de Øtiri „BASA-PRESS“

Premiul de gradul I în sumã de $1000
http://www.azi.md
Centrul Independent de Jurnalism

Categoria administraflie publicã ºi drept
Premiul de gradul III în sumã de $300
http://casaeuropei.cfem.md
Organizaflia Obºteascã „CASA EUROPEI“

Premiul de gradul II în sumã de $600
http://www.carpem.md
Centrul pentru Asistenfla Reformei Peniten-
ciare în Moldova

Domeniul sãnãtate publicã
Site-uri ce oferã informaflie din domeniul
ocrotirii sãnãtãflii, inclusiv ºtiri, diagnostic
prin Internet etc.

Premiul de gradul III în sumã de $300
http://www.sida.md
Asociaflia „antiHIV“

Total cheltuieli (inclusiv 
administrarea concursului): $19 774

Dezvoltarea colecfliilor bibliotecilor publice
Beneficiar: Biblioteca Publicã din com. Chiº-
cãreni, jud. Bãlfli
Director de proiect: Nadejda CIUGUREANU
Buget: $700

Beneficiar: Biblioteca Publicã Orãºeneascã
din or. ªoldãneºti
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lDirector de proiect: Elena BALINSCHI

Buget: $1000

Beneficiar: Biblioteca Publicã din com. Cri-
hana Veche, Cahul
Director de proiect: Maria CUDLENCO
Buget: $1500

Beneficiar: Biblioteca Orãºeneascã din Can-
temir
Director de proiect: Aurelia NECHIT
Buget: $1500

Beneficiar: Biblioteca Publicã „M. Emines-
cu“, din or. Rezina
Director de proiect: Galina DAVÎDIC
Buget: $1500

Beneficiar: Biblioteca Publicã din com. Mã-
lãieºti, jud. Orhei
Director de proiect: Maria CERNEI
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca Publicã din com.
Cucuruzeni, jud. Orhei
Director de proiect: Galina CÃRUfiÃ
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca Publicã din com. Isa-
cova, jud. Orhei
Director de proiect: Feodora CEBAN
Buget: $1500

Beneficiar: Biblioteca Publicã din com. Sus-
leni, jud. Orhei
Director de proiect: Vera fiURCAN
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca Publicã din com. Cos-
teºti, jud. Chiºinãu
Director de proiect: Elena MEREACRE
Buget: $1500

Beneficiar: Biblioteca Publicæ din com.
Zîrneºti, jud. Cahul
Director de proiect: Viorica NEGRU

Buget: $1500

Beneficiar: Biblioteca pentru Copii, Filiala Bib-
liotecii Judeflene „D.Cantemir“, mun. Ungheni
Director de proiect: Elmira RUSU
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca Publicã din s. Frãsi-
neºti, com. Mãcãreºti, jud. Ungheni
Director de proiect: Iulia MAXIM
Buget: $750

Beneficiar: Biblioteca Publicã din com. Co-
lonifla, mun. Chiºinãu
Director de proiect: Natalia GHIMP
Buget: $800

Beneficiar: Biblioteca Publicã Orãºeneascã
din Donduºeni
Director de proiect: Liuba DÃNUfiÃ
Buget: $1500

Beneficiar: Biblioteca Judefleanã „Al.Donici“,
Filiala „Slobozia Doamnei“, jud. Orhei
Director de proiect: Ludmila MOSCOVCIUC
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca Publicã din com. Bra-
vicea, jud. Orhei
Director de proiect: Angela ZATIC
Buget: $1500

Beneficiar: Biblioteca Publicã din com. Sa-
dova, jud. Chiºinãu
Director de proiect: Ecaterina CIUBUC
Buget: $1200

Beneficiar: Biblioteca Publicã din com. Co-
libaºi, jud. Cahul
Director de proiect: Elena CIOBANU
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca Publicã din com. Pe-
treºti, jud. Ungheni
Director de proiect: Tamara BUDEANU
Buget: $600



Beneficiar: Biblioteca de Arte din Chiºinãu
Director de proiect: Zinaida BÃDÃRÃU
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca Publicã din s. Roºu,
jud. Cahul
Director de proiect: Maria TARCEA
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca Publicã „V. Alecsan-
dri“, din or. Teleneºti
Director de proiect: Aurelia DOBJANSCHI
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca Publicã din com. Bur-
lacu, jud. Cahul
Director de proiect: Olga CORLÃTEANU
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca Publicã pentru Copii
din com. Giurgiuleºti, jud. Cahul
Director de proiect: Maria CÎRCHELAN
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca Publicã Orãºeneascã
ªtefan-Vodã, jud. Tighina
Director de proiect: Elena DRUGALIOV
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca Publicã din com. Zbe-
roaia, jud. Ungheni
Director de proiect: Veronica DUMBRAVÃ
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca Publicã din com. Hli-
jeni, jud. Orhei
Director de proiect: Liuba LAUR
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca Publicã din s.
Alexandru Ioan Cuza, jud. Cahul
Director de proiect: Zinaida ZUGRAV
Buget: $600
Beneficiar: Biblioteca Publicã din mun. Ta-
raclia
Director de proiect: Nadejda TANOV

Buget: $800

Beneficiar: Biblioteca ªtiinflificã a Universi-
tãflii de Stat „A.Russo“ din Bãlfli
Director de proiect: Elena HARCONIfiÃ
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca pentru Copii din or.
Cupcini, jud. Edinefl
Director de proiect: Svetlana GUDUMAC
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca Publicã din com. Mi-
huleni, jud. Orhei
Director de proiect: Mariana fiURCANU
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca Publicã din com. Pere-
secina, jud. Orhei
Director de proiect: Maria fiURCANU
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca Publicã din or. Anenii
Noi, jud. Chiºinãu
Director de proiect: Parascovia CODREANU
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca Publicã pentru Copii
din com. Hîrbovãfl, jud. Chiºinãu
Director de proiect: Ala MÎNZÃRARI
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca Publicã din s. Bolo-
hani, jud. Orhei
Director de proiect: Ala BUCÃfiELE
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca Publicã „M. Emines-
cu“ din or. Fãleºti, jud. Bãlfli
Director de proiect: Natalia VRABIE
Buget: $1500

Beneficiar: Biblioteca Publicã din com. Sã-
rãtenii Vechi, jud. Orhei
Director de proiect: Tamara CIOBANU
Buget: $800
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lBeneficiar: Biblioteca Publicã din s. Molo-

vata Nouã, jud. Chiºinãu
Director de proiect: Valentina VERLAN
Buget: $800

Beneficiar: Biblioteca Publicã Judefleanã „M.
Sadoveanu“ din or. Strãºeni
Director de proiect: Nadejda PÃDURE
Buget: $1000

Beneficiar: Biblioteca Republicanã ªtiinflificã
Agricolã a Universitãflii Agrare de Stat din
Moldova
Director de proiect: Ana CECHIRLAN
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca pentru Copii din com.
Tvardifla, jud. Taraclia
Director de proiect: Irina SAUCOVA
Buget: $1000

Beneficiar: Biblioteca Centralã din or.
Dubãsari
Director de proiect: Eugenia TÃBÃCARI
Buget: $800

Beneficiar: Biblioteca Publicã din s. Vãsieni,
com. Leuºeni, jud. Orhei
Director de proiect: Elena VÎNTU

Buget: $678

Beneficiar: Biblioteca Publicã din com.
Baraboi, jud. Edinefl
Director de proiect: Claudia POSTOVAN
Buget: $800

Beneficiar: Biblioteca Universitãflii de Stat
din Comrat
Director de proiect: Vera CIMPOIEª
Buget: $800

Beneficiar: Biblioteca Publicã din or. Cri-
cova, mun. Chiºinãu
Director de proiect: Angela OLÃRESCU
Buget: $500

Beneficiar: Biblioteca Judefleanã pentru Co-
pii din or. Cãuºeni
Director de proiect: Oxana TUDOREAN
Buget: $800

Beneficiar: Biblioteca Naflionalã pentru Co-
pii „I. Creangã“ din Chiºinãu
Director de proiect: Lilia TCACI
Buget: $500

Total granturi pentru dezvoltarea colecfliei:
$38 928

Abonarea bibliotecilor publice din teritorii la revistele naflionale de culturã ºi artã
Bibliotecile publice judeflene, municipale ºi comunale din teritorii au beneficiat în total de
cîte 400 abonamente la revistele „Contrafort“, „Sud-Est“, „SEMN“ ºi „Basarabia“.
Bugetul proiectului: $6 865

În anul 2002 Fundaflia Cãrflii a continuat activitatea de coordonare a Programului regional
„Megaproiectul Puºkin“ pentru bibliotecile din Moldova. Bibliotecilor participante la proiect
li se oferã posibilitatea de a procura literaturã universalã în domeniul ºtiinflelor sociouma-
nistice, tradusã în limba rusã, cu 75% din valoare, restul de 25%, precum ºi cheltuielile de
livrare a literaturii, fiind acoperite din contul Programului „Megaproiectul Puºkin“.
Buget: $1 080

Alte cheltuieli: $16 483,04
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $110 606,04



DEZVOLTAREA PROFESIONALÃ A PERSOANELOR IMPLICATE 
ÎN ACTIVITATEA INFORMAfiIONALÃ

Obiective øi realizæri:
Asigurarea dezvoltãrii profesionale a specialiºtilor implicafli în activitatea informaflionalã, prin
înlesnirea participãrii lor la evenimentele internaflionale profesionale, prin sprijinirea acti-
vitãflilor de instruire continuã ºi prin schimbul de experienflã cu colegii din alte flãri.

Obiectivele programului au fost realizate atît în colaborare cu Programul informaflional al
Institutului pentru o Societate Deschisæ din Budapesta, cît ºi cu alte organisme interesate în
cofinanflarea proiectelor de dezvoltare profesionalã a bibliotecarilor din Moldova.

ªcoala de Biblioteconomie din Moldova (ØBM)
Beneficiar: Asociaflia Bibliotecarilor din Moldova
Director de proiect: Ludmila CORGHENCI
Obiective øi realizæri: constituirea unui sistem permanent de perfecflionare continuã a bib-
liotecarilor din toate tipurile de biblioteci din republicã. În anii 2001-2002, în cadrul ªBM
au fost organizate 43 acfliuni de instruire, fiind antrenafli 965 cursanfli (personal de speciali-
tate din bibliotecile publice, ºcolare, universitare, responsabili ai direcfliilor judeflene de cul-
turã ºi educaflie). Proiectul este cofinanflat de Programul informaflional al Institutului pentru o
Societate Deschisæ din Budapesta.
Buget: $32 452

Participarea bibliotecarilor la conferinfle internaflionale, la vizite de documentare øi de per-
fecflionare în strãinãtate
Conferinfla internaflionalã „Internet-ul ºi bibliotecile“, Buhara, Uzbekistan, 14-18 octombrie
Silvia GHINCULOV, director al Consorfliului de biblioteci „Informaflii electronice pentru bib-
lioteci“ din Moldova
Buget: $459

Congresul al XXVIII al Consiliului Internaflional al Cærflii pentru Copii øi Tineret „Copiii øi
cærflile – o problemæ globalæ“, Basel, Elveflia, 28 septembrie – 4 octombrie
Claudia BALABAN, director al Bibliotecii Naflionale pentru Copii „I.Creangã“
Buget: $514

Seminarul bibliotecilor publice în problema centrelor comunitare, Lituania, Klaipeda, 12-21
iunie
Victoria BERNIC, director al Bibliotecii Judeflene „D. Cantemir“ din Ungheni
Buget: $823

Conferinfla anualã a directorilor centrelor de training pentru bibliotecari, Budapesta, 12-15 iunie
Ludmila CORGHENCI, vicepreºedinte al Asociafliei Bibliotecarilor din Moldova, director
adjunct al Bibliotecii ULIM
Buget: $333
Lidia KULIKOVSCHI, director al Bibliotecii Municipale „B.P. Haºdeu“ din Chiøinæu
Buget: $321

Seminar consacrat asigurærii accesului la informaflia juridicã ºi la cea economicã pentru
comunitãflile locale, Szceczin, Polonia, 20-25 aprilie
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lVictoria BERNIC, director al Bibliotecii Judeflene „D. Cantemir“ din Ungheni

Victoria RADU, director adjunct al Bibliotecii Judeflene „D. Cantemir“ din Ungheni
Buget: $1 152

Conferinfla Federafliei Internaflionale a Asociafliilor Bibliotecilor, 2002, Glasgow, Scoflia, 17-24
august
Eugenia BEJAN, director adjunct al Bibliotecii Naflionale pentru Copii „I. Creangã“
Buget: $1 651

Conferinfla din Crimeea, 2002, Sudac, 8-16 iunie
Lilia TCACI, ºefa Direcfliei Organizare, colecflii, informare ºi biblioteconomie a Bibliotecii
Naflionale pentru Copii „I. Creangã“ $550
Irina SPIfiÎN, ºefa filialei nr.3 a Bibliotecii „M. Lomonosov“
Buget: $499

Conferinfla în cadrul megaproiectului „Puºkin“, Moscova, Rusia, 1-4 aprilie
Vera OSOIANU, ºefa serviciului cercetare al Bibliotecii Naflionale a Republicii Moldova
Claudia BALABAN, director al Bibliotecii Naflionale pentru Copii „I. Creangã“
Buget: $502

Laboratorul „Formarea instructorilor EBSCO“ în cadrul Institutului pentru o Societate Des-
chisæ, Budapesta, Ungaria, 27-30 ianuarie
Vladimir DUNDUC, øeful Oficiului automatizare, Biblioteca ASEM
Buget: $320

Stagiere în cadrul Programului „Curentele lumii“ al Ministerului Culturii ºi Comunicafliei al
Franflei, în cooperare cu Ambasada Franflei ºi Alianfla Francezã, în domeniul „Gestionarea
proiectelor în bibliotecã“, Lyon, Paris, Franfla, 14 noiembrie – 8 decembrie
Victoria BERNIC, director al Bibliotecii Judeflene „D.Cantemir“ din Ungheni
Buget: $446

Organizarea întrunirilor profesionale
Biblioteca Naflionalã în contextul globalizãrii informaflionale, Chiºinãu, 31 august – 2 septem-
brie
Biblioteca Naflionalã a Republicii Moldova
Director de proiect: Larisa GOLOGAN
Obiective: favorizarea schimbului de experienflã, de idei, de concepte privitor la viitorul bib-
liotecarilor din flarã în condifliile extinderii aplicãrii tehnologiilor moderne în activitatea lor.
Buget: $1 000

Copilul ºi cartea în mediul informaflional modern, Chiºinãu, 18-19 aprilie
Secflia naflionalã a Consiliului Internaflional al Cãrflii pentru Copii ºi Tineret
Director de proiect: Claudia BALABAN
Obiective: punerea în discuflie a cærflii contemporane pentru copii în relaflie cu alte surse
informaflionale moderne, cu unele cãrfli pentru copii cu diverse deficienfle; studierea intere-
sului pentru lecturã al copiilor; formarea culturii informaflionale la copii, aplicarea principiu-
lui democratic în promovarea informãrii copiilor.
Buget: $1 000



Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $41 758,48

EXTINDEREA ACCESULUI LA INFORMAfiIE
Proiectul „Extinderea serviciilor bibliotecilor publice“
Obiective: extinderea accesului la informaflie, prin realizarea unor proiecte, diversificarea ºi
îmbunãtãflirea serviciilor acordate diferitelor categorii de beneficiari ai bibliotecilor publice

Proiectul „Sala multimedia“
Beneficiar: Biblioteca Publicã din or. Anenii-Noi
Director de proiect: Elena CEBOTARI
Obiective: crearea condifliilor necesare în bibliotecã pentru a oferi utilizatorilor, în special
copiilor din familii vulnerabile, servicii bazate pe tehnologii moderne; constituirea unor
baze de date speciale în sprijinul procesului de instruire; utilizarea diverselor surse electro-
nice informaflionale.
Buget: $3 000

Proiectul „Integrarea socialã ºi comunitarã a nevãzãtorilor ºi a persoanelor cu handicap
vizual“
Beneficiar: Biblioteca Judefleanã „A. Donici“ din or. Orhei
Director de proiect: Lidia SITARU
Obiective: crearea unei sãli de lecturã pentru persoanele nevãzãtoare ºi cu deficienfle
vizuale, care ar transforma biblioteca într-o instituflie accesibilã, necesarã, în care se vor eli-
mina barierele de orice naturã, care împiedicã accesul liber al persoanelor cu handicap
vizual la informaflie ºi lecturã.
Buget: $3 000

Proiectul „Extinderea serviciilor de informare pentru copiii cu handicap“
Beneficiar: Biblioteca Publicã din com. Costeºti
Director de proiect: Elena MEREACRE
Obiective: satisfacerea necesitãflilor informaflionale ale copiilor cu handicap din comuna
Costeºti ºi desfãºurarea unei campanii de informare privind activitatea bibliotecii în urma
diversificãrii ºi îmbunãtãflirii serviciilor acordate beneficiarilor cu handicap ºi altor copii
dezavantajafli.
Buget: $2 800

Proiectul „Acces la informaflie pentru copiii ºi tineretul din zonele defavorizate“
Beneficiar: Biblioteca Publicã din s. Molovata Nouã
Director de proiect: Valentina VERLAN
Obiective: oferirea accesului la resursele informaflionale pentru utilizatorii bibliotecii publice
sãteºti
Buget: $2 834

Proiectul „Serviciile bibliotecii publice pentru deflinuflii institufliilor penitenciare nr.1 ºi nr.17
din or. Rezina“
Beneficiar: Biblioteca Publicã „M. Eminescu“ din or. Rezina
Director de proiect: Galina DAVÎDIC
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lObiective: crearea condifliilor necesare pentru deservirea deflinuflilor ºi apropierea lor de va-

lorile social-umane, culturale.
Buget: $2 822

Proiectul „Sprijin socioeducaflional ºi consultaflii pentru implementarea inifliativelor locale“
Beneficiar: Biblioteca Publicã din com. Vãsieni, jud. Orhei
Director de proiect: Elena VÎNTU
Obiective: extinderea serviciilor ºi dezvoltarea instituflionalã în direcflia acordãrii de sprijin
socioeducaflional copiilor din familiile defavorizate ºi stimulãrii tinerilor pentru a se implica
activ în soluflionarea problemelor comunitãflii.
Buget: $2 606

Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $17 062

CREAREA CENTRELOR DE ACCES LA INFORMAfiIE ØI INSTRUIRE ÎN REGIUNILE RURALE
Obiective: înlesnirea accesului la informaflie în zonele rurale prin sprijinirea unor proiecte øi
inifliative de creare a centrelor comunitare de acces la informaflie ºi instruire.

Au fost sprijinite proiecte, cîøtigætoare la un concurs special, înaintate de asociaflii obºteºti,
organizaflii neguvernamentale, biblioteci, organizaflii care implementeazã proiecte similare,
finanflate de organismele internaflionale.

Obiectivele principale ale acestor proiecte sînt:
– promovarea concepfliilor noi despre informare, educaflie ºi instruire în domeniul

tehnologiilor informaflionale ºi al Internet-ului în mediul comunitar;
– promovarea cunoºtinflelor despre calculator, despre programe øi aplicarea lor, despre

Internet;
– oferirea accesului membrilor comunitãflii la informaflia din Internet;
– organizarea de seminarii, conferinfle în domeniile informaflional ºi de utilizare a tehnologi-

ilor respective;
– facilitarea accesului membrilor comunitãflii la informaflie în general.

Proiectele susflinute de Fundaflia Soros-Moldova în cadrul concursului menflionat sînt:
Proiectul „Centrul de Informare ºi Instruire din Sîngerei“
Beneficiar: Centrul Informaflional-Educativ „Univers-Info“ din or. Sîngerei
Director de proiect: Viorica GROSU
Buget: FSM – $9 800, cofinanflare – $6 484

Proiectul „Centrul Comunitar de Acces la Informaflie ºi Instruire în ªtefan Vodã“
Beneficiar: Centrul de Dezvoltare Durabila „Rural 21“
Director de proiect: Vitalie RUSANOVSCHI
Buget: FSM – $4 855, cofinanflare – $5 000

Proiectul «Centrul Comunitar de Acces la Informaflie ºi Instruire din Cãrpineni „CyberNet“»
Beneficiar: Liceul Teoretic din Cãrpineni
Director de proiect: Sergiu MANDIª



Buget: FSM – $8 252, cofinanflare – $830

Proiectul „Intrã în lumea virtualã“
Beneficiar: Centrul Media de Comunicare pentru Democraflie din Criuleni
Director de proiect: Vadim GODOROJA
Buget: FSM – $9 770, cofinanflare – $5 230

Proiectul „Centrul Comunitar de Informare øi Instruire cu Acces la Internet din Bardar“
Beneficiar: ONG „Inifliativa Social-Ruralã“
Director de proiect: Victor TARCENCO
Buget: FSM – $5 132, cofinanflare – $2 154

Proiectul „Centrul Comunitar de Acces la Informaflie ºi Instruire din Molovata Nouã“
Beneficiar: ªcoala din Molovata Noua
Director de proiect: Roman VERLAN
Buget: FSM – $5 797, cofinanflare – $1 280

Proiectul „Centrul Comunitar de Acces la Informaflie ºi Instruire din Lãpuºna“
Beneficiar: Clubul de Femei „Speranfla“
Director de proiect: Lidia BEZNIfiCHI
Buget: FSM – $3 874, cofinanflare – $3 228

Proiectul „Centrul Comunitar de Acces la Informaflie ºi Instruire din Crihana Veche“
Beneficiar: Biblioteca Publicã din Crihana Veche
Director de proiect: Maria CUDLENCO
Buget: FSM – $5 722, cofinanflare – $1 871

Proiectul „Centrul Comunitar de Acces la Informaflie ºi Instruire din Paºcani“
Beneficiar: Asociaflia Obºteascã „Casa Europeanã“
Director de proiect: Ion NEAGU
Buget: FSM – $5 000, cofinanflare – $1 812

Proiectul „Centrul Comunitar de Acces la Informaflie ºi Instruire din Bender“
Beneficiar: Centrul de Drept ºi Asistenflã Informaflionalã
Director de proiect: Oleg SOFRONI
Buget: FSM – $4 644, cofinanflare – $2 371

Alte cheltuieli: $563,75
Total cheltuieli pentru realizarea programului: $80 471,75

PROGRAMUL REGIONAL DE TRADUCERI
Fundaflia Soros-Moldova acordã editurilor, în bazã de concurs, sprijin financiar pentru tra-
ducerea ºi editarea unor cærfli de referinflã din Occident în domeniul ºtiinflelor sociale ºi
umanistice. Programul este orientat direct spre editarea ºi difuzarea cærflilor de valoare care
oferã cunoºtinfle moderne în domeniile umanistice.
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lAu fost atrase mijloace financiare din alte programe ale Fundafliei, pentru traducerea ºi

editarea cãrflilor care acoperã domeniile de activitate ale acestora (Programul „Administraflie
publicã localã“, Programe pentru femei).

La ediflia din anul 2002 a concursului au participat 6 edituri cu 25 titluri de carte. Au fost
aprobate pentru sprijin financiar urmãtoarele titluri de carte:
Dictionnaire des sciences economiques, autori Claude JESSUA, Christian LABROUSSE, Daniel
VITRY, Damien GAUMONT, 1000 exemplare
Beneficiar:  Editura „Arc“, Editura „ªtiinfla“
Directori de proiect: Iurie BÎRSA, Gheorghe PRINI, directori de edituri
Buget: $19 000

Les foundations de l’Islam, autor Alfred-Louis DE PREMARE, 2000 exemplare
Beneficiar: Editura „Cartier“
Director de proiect: Gheorghe ERIZANU, director de editurã
Buget: $6 700

Policy-Making in the European Union, autori Helen ºi William WALLACE, 1000 exemplare
Beneficiar: Editura „Arc“
Director de proiect: Iurie BÎRSA, director de editurã
Buget: $8 714 ($5 228 – cofinanflare din Programul „Administraflie publicã localã“)

Policy-Making Process, autori Charles E. LINDBLOM, Edward J. WOODHOUSE, 1000 exemplare
Beneficiar: Editura „Cartier“
Director de proiect: Gheorghe ERIZANU, director de editurã
Buget: $2 850 ($1 710 – cofinanflare din Programul „Administraflie publicã localã“)

Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems, autori Michael HOWLETT ºi M.
RAMESH, 1000 exemplare
Beneficiar: Editura „Epigraf“
Director de proiect: Oleg BUJOR, director de editurã
Buget: $4 200 ($2 520 – cofinanflare din Programul „Administraflie publicã localã“)

Public Management Reform: a Comparative Analysis, autori Christopher Pollitt, Geert
Bouchaert, 1000 exemplare
Beneficiar: Editura „Epigraf“
Director de proiect: Oleg BUJOR, director de editurã
Buget: $5 600 ($3 360 – cofinanflare din Programul „Administraflie publicã localã“)

Three Guineas, autor Virginia WOOLF, 1000 exemplare
Beneficiar: Editura „Cartier“
Director de proiect: Gheorghe ERIZANU, director de editurã
Buget: $2 200 ($1 320 – cofinanflare din Programe pentru femei)

Mythes et symboles politiques en Europe centrale, autori C. DELSOL, M. MASLOWSKY, J.
NOWICKY, 1500 exemplare



Beneficiar: Editura „Cartier“
Director de proiect: Gheorghe ERIZANU, director de editurã
Buget: $6 237 (bugetul pentru anul 2000)

Tirannie et tirannicide, autor Mario TURCHETTI, 2000 exemplare
Beneficiar: Editura „Cartier“
Director de proiect: Gheorghe ERIZANU, director de editurã
Buget: $8 346 (bugetul pentru anii 2000 ºi 2001)

Nationalism and Modernism. Critical Survey of Recent Theories, autor Antony D. SMITH,
1000 exemplare
Beneficiar: Editura „Epigraf“
Director de proiect: Oleg BUJOR, director de editurã
Buget: $1 219 (suplimentarea grantului acordat anterior)

Auditing: An Integrated Approach, autori Alvin A. ARENS, James K. LOEBBECKE, 1200 exemplare
Beneficiar: Editura „Arc“
Director de proiect: Iurie BÎRSA, director de editurã
Buget: $20 100 ($12 100 – cofinanflare de la EWMI)

Cheltuieli operaflionale: $1 113 pentru expertize ale mostrelor de traducere, ale traducerilor
integrale ºi pentru cheltuieli poºtale.

În anul 2002 au vãzut lumina tiparului urmætoarele cærfli finanflate în anii precedenfli:
1. Richard LYNCH. Strategia corporativã (Corporate Strategy), Editura „Arc“
2. Marcel MAZOZER, Laurence ROUDART. Istoria agriculturilor din lumea întreagã

(Histoire des agricultures du monde), Editura “Museum“
3. Nelly HAUDEGAND øi Pierre LEFEBURE. Dicflionar de probleme politice (Dictionnaire

des questions politiques), Editura „Museum“
4. Randy C. EPPING. Ghidul începãtorului în economia mondialã (A Beginner’s Guide to

the World Economy), Editura „Arc“
5. M.I. FINLEY. Uzul ºi abuzul de istorie (The Use and Abuse of History), Editura „Arc“
6. Anthony D. SMITH. Naflionalism ºi modernism (Nationalism and Modernism), Editura

„Epigraf“
7. Partick DUNLEAVY ºi Brendan O’LEARY. Teoriile statului. Politica democrafliei liberale

(Theories of the State. The Politics of Liberal Democracy), Editura „Epigraf“
8. Christian THUDEROZ. Negocierile. Eseu de sociologie despre liantul social (Négoci-

ations. Essai de sociologie du lien social), Editura „ªtiinfla“
9. Eric HOBSBAWM. Era imperiului 1875-1914 (The Age of Empire 1875-1914), Editura

„Cartier“
10. Eric HOBSBAWM. Era revolufliei 1789-1848 (The Age of Revolution 1789-1848),

Editura „Cartier“
11. Mark S. FRANKEL, Jane CAVE. Evaluarea ºtiinflei ºi a oamenilor de culturã (Evaluating

Science and Scientists), Editura „Tehnica-Info“

Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $56 739
Total cheltuieli pentru realizarea programului informaflional: $382 464
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Societate civilæ

Societate civilã
Centrul „CONTACT“

Programe pentru femei
Programul Est Est



În fotografie: activitãfli curente în cadrul Centrului de integrare socialæ a
copiilor cu disabilitæfli „Speranfla”.

15 copii cu probleme ale aparatului locomotor sunt asistafli la domiciliu,
iar alfli 30, în cadrul „ªcolii Mamelor”. Copiii sînt integrafli în societate
prin participarea la diverse activitãfli culturale ºi distractive în grup.
Activitatea Centrului de Zi „Speranfla” este finanflatã de AiBi / TACIS-
LIEN, CERI, Dreikonigssingen, ARRC, Fundaflia Soros, familia Gavriliflã,
precum øi prin alte donaflii private. În cadrul Programului Societate
Civilã, acest centru a beneficiat de 2 granturi în valoare totalã de 
11 800 dolari SUA.
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Viziune:
o societate deschisã ºi democraticã în care funcflioneazã normele esenfliale ale societãflii
civile – respectarea drepturilor omului, libera asociere, libertatea opiniilor ºi a inifliativelor,
delimitarea sferei publice de cea privatã, precum ºi prezenfla unor mecanisme de influenflã
ºi control din partea societãflii civile asupra statului ºi institufliilor sale.

Context:
Sectorul asociativ din Moldova se dezvoltã într-un mediu plin de dificultãfli al unei flãri în
tranziflie, cu pufline tradiflii privind încrederea, autodeterminarea ºi responsabilitatea comu-
nitarã. Caracteristicile acestui sector sînt:
– gradul de credibilitate a sectorului ºi cel de informare a populafliei despre rolul ONG-

urilor în societate este redus;
– ONG-urile sînt concentrate preponderent în oraøe;
– comunicarea ºi colaborarea dintre diverse organizaflii neguvernamentale este insuficientæ.

Obiective:
– dezvoltarea capacitãflilor manageriale ºi cele de acfliune ale organizafliilor neguvernamen-

tale, încurajarea participãrii civice;
– susflinerea participãrii organizafliilor neguvernamentale la acfliuni care contribuie la dez-

voltarea comunitarã;
– protecflia drepturilor omului, promovarea toleranflei dintre indivizi ºi grupuri sociale,

favorizarea integrãrii sociale a grupurilor minoritare dezavantajate øi protecflia drepturilor
lor;

– încurajarea colaborãrii dintre organizafliile neguvernamentale ºi institufliile publice,
autoritãflile locale, mass-media, unitãflile economice ºi alte sectoare în scopul dezvoltãrii
societãflii civile;

– promovarea mecanismelor de acces la informaflia de interes public.

Societate civilæ



Programul „Societate civilã“ îmbinã programul de granturi ºi programele operaflionale,
administrate direct de Fundaflie.

SUBPROGRAME :
– Competiflie deschisã pentru finanflarea proiectelor organizafliilor neguvernamentale
– Barometrul de opinie publicã
– Refleaua centrelor de resurse CONTACT
– Dezvoltare comunitarã
– Toleranflã ºi integrare socialã

SUBPROGRAMUL „Competiflie deschisã pentru finanflarea proiectelor organizafliilor negu-
vernamentale“ oferã suport financiar ONG-urilor din Republica Moldova pentru realizarea
unor proiecte selectate în baza unei competiflii deschise:

Proiectul „Ziua internaflionalã a romilor“
Beneficiar: Miºcarea Socialã a romilor din Moldova
Director de proiect: Dumitru DANU
Obiective: consolidarea eforturilor diferitor ONG-uri ale romilor ºi reprezentarea intereselor
acestora printr-o miºcare socialã unicæ.
Buget: $1 500

Proiectul „Unirea romilor în numele pãcii“
Beneficiar: Comunitatea romilor din Unitatea Teritorial-Administrativæ Gãgãuzæ, Comrat
Director de proiect: Maria DUMINICA
Obiective: implicarea romilor din Moldova în dezvoltarea societãflii civile ºi în procesul de
luare a deciziilor.
Buget: $672

Proiectul „Gimme five“
Beneficiar: Organizaflia „Viafla – un Miracol“, Cahul
Director de proiect: Ludmila GORCEACOVA
Obiective øi realizæri: ridicarea nivelului responsabilitãflii ºi al activitãflii obºteºti a tinerilor din
diverse grupuri etnice din Sudul Moldovei. În prima etapã au beneficiat de instruire 342 de
persoane.
Buget: $3 500

Proiectul „Ascultã-mã ºi pe mine“ (concurs literar de poezie ºi prozã al tinerilor cu disabilitæfli)
Beneficiar: Centrul de Informare pentru Persoane cu Disabilitæfli
Director de proiect: Nicolae IVANOV
Realizæri: în cadrul proiectului s-a desfãºurat un concurs literar în vederea descoperirii
tinerelor talente printre persoanele cu handicap. La concurs au participat 73 de persoane,
juriul fiind profund impresionat de calitatea ºi cantitatea lucrãrilor prezentate.
Buget: $1 000

Proiectul «Extinderea activitãflilor Centrului de Zi „Speranfla“»
Beneficiar: Centrul de integrare socialæ a copiilor cu disabilitæfli „Speranfla“

78

Fu
nd

afl
ia

 S
or

os
-M

ol
do

va

RA
PO

RT
 D

E 
AC

TI
VI

TA
TE

 2
00

2



Fu
nd

afl
ia

 S
or

os
-M

ol
do

va

RA
PO

RT
 D

E 
AC

TI
VI

TA
TE

 2
00

2

79

So
ci

et
at

e 
ci

vi
læDirector de proiect: Lucia GAVRILIfiÃ

Obiective: Proiect în derulare, prevede lupta împotriva discriminærii, a abandonului ºi insti-
tuflionalizarea copiilor cu disabilitãfli prin intermediul serviciilor de integrare.
Buget: $7 800

Proiectul „Sã nu uitãm de cei mai triºti ca noi“
Beneficiar: Societatea pentru Refugiafli din Republica Moldova
Director de proiect: Dumitru MAXIM
Obiective: Expoziflii fotografice itinerante care au reflectat viafla refugiaflilor ºi a persoanelor
strãmutate, fotografii de arhivã ale unor refugiafli bãºtinaºi din Basarabia ºi România,
prezentarea activitãflii ONG-urilor din domeniul refugiaflilor, a activitãflii Înaltului Comisariat
al Nafliunilor Unite pentru Refugiafli (ÎCNUR) în Moldova.
Buget: $1 000

Proiectul „Centre de joacã pentru 2 spitale“
Beneficiar: Organizaflia „Salvafli copiii“
Director de proiect: Mariana IANACHEVICI
Obiective: crearea ºi amenajarea unor încãperi speciale pentru joacã în cadrul a 2 spitale ce
deservesc 1022 ºi, respectiv, 396 copii.
Buget: $4 984

Proiectul „Buletin informativ pentru organizafliile neguvernamentale“
Beneficiar: Asociaflia pentru Culturã Civicã ºi Politicã
Director de proiect: Cornelia CAISIN
Obiective øi realizæri: elaborarea unui buletin informativ lunar în formã electronicã. Pînã în
prezent la el sînt abonate aproape 600 de persoane fizice ºi juridice, dupã cum urmeazã:
ONG-uri – aproximativ 50%, reprezentanflele institufliilor strãine în Moldova – 20 %, pre-
cum ºi persoane fizice ºi juridice din Moldova ºi din strãinãtate, agenflii de presã ºi ziare –
30 % din numãrul total de abonafli. În procesul elaborãrii buletinului se fline cont de opiniile
ºi sugestiile beneficiarilor, obflinute prin anchete.
Buget: $5 000

Proiectul „Promovarea principiilor ºi valorilor societãflii civile prin educarea 
ºi formarea tinerilor lideri“
Beneficiar: Colegiul Invizibil
Director de proiect: Nicolae CHIRTOACÃ
Obiective: formarea ºi consolidarea abilitãflilor de lider la tinerii din cadrul organizafliilor de
tineret, inclusiv studenfleºti.
Buget: $5 000

Proiectul „În drum spre parteneriat“
Beneficiar: Centrul de Tineret „Piligrim-Demo“ din Tiraspol
Director de proiect: Alexandr GONCEAR
Obiective: realizarea unui sondaj sociologic pe tema: „Sectorul trei în Transnistria: prob-
lemele relafliilor cu comunitatea, cu statul ºi cu sectorul privat“.
Buget: $1 378
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Proiectul „Centrul de plasament pentru tinerii specialiºti“
Beneficiar: Asociaflia naflionalã a tinerilor manageri
Director de proiect: Aurelia BRÃGUfiÃ
Obiective øi realizæri: Proiect în derulare care prevede consolidarea capacitãflii Centrului de
Plasament, facilitarea angajãrii tinerilor specialiºti ca rezultat al stabilirii contactelor cu
agenflii economici. 56 de tineri au beneficiat de instruire, iar 5 au fost angajafli în cîmpul
muncii.
Buget: $3 000

Proiectul „Planificarea carierei“
Beneficiar: Asociaflia „Viitorii Lideri ai Business-ului“ din or. Bãlfli
Director de proiect: Valeriu POPOVICI
Obiective: instruirea ºi consultarea a 100 de tineri aflafli în cãutarea unui loc de muncã;
reducerea nivelului de ºomaj în jud. Bãlfli.
Buget: $3 000

Proiectul „Promovarea democraticã a tineretului rural în administraflia publicã localã“
Beneficiar: Consiliul Judeflean de Tineret Tighina
Director de proiect: Tudor CÎªLARU
Obiective: dezvoltarea capacitãflii de identificare ºi soluflionare a propriilor probleme, pre-
cum ºi a inifliativei de participare a tineretului øi copiilor din jud. Tighina la rezolvarea prob-
lemelor comunitãflii locale.
Buget: $1 500

Proiectul „Participarea tinerilor la procesul democratic de luare a deciziilor“
Beneficiar: Consiliul Naflional al Tineretului din Moldova (CNTM)
Director de proiect: Igor GROSU
Realizæri: La prima etapã s-au desfãºurat douã sesiuni ale parlamentului tinerilor la care au
participat 101 tineri din majoritatea judeflelor republicii. La implementarea ideilor cuprinse
în tema pentru acasã au participat 1128 tineri.
Buget: $3 529

Proiectul „O lume mai bunæ pentru fiecare copil din Moldova“
Beneficiar: Filiala Moldova a Trustului European al Copiilor
Director de proiect: Stela GRIGORAª
Obiective: consolidarea capacitãflii organizafliilor neguvernamentale active, membre ale
Alianflei ONG-urilor în Domeniul Protecfliei Sociale a Copilului ºi Familiei.
Buget: $4 638

Proiectul „Terapie «ocupaflionalã» pentru copiii cu dificultãfli de sãnãtate“
Beneficiar: Fundaflia „Ecoul Cernobîlului“
Director de proiect: Natalia HASAN
Obiective: integrarea a 60 de copii cu dificultæfli de sænætate, micºorarea riscului abandonu-
lui, realizarea unui schimb de opinii ºi informarea a 200 de pãrinfli despre drepturile copiilor
cu handicap.
Buget: $3 000
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læProiectul „Aspectul letal al SIDA va dispare“

Beneficiar: Asociaflia Obºteascã „Credinfla“
Director de proiect: Igor CHILICEVSCHI
Obiective: integrarea în societate a persoanelor infectate cu virusul HIV, prin participarea
activã la seminarii ºi la ºedinflele clubului; ridicarea nivelului de informare a populafliei prin
intermediul mass-media despre pericolul rãspîndirii acestei boli.
Buget: $2 500

Proiectul „Pagina de Internet consacratã persoanelor cu disabilitæfli“
Beneficiar: Societatea Invalizilor Social Activi din Republica Moldova
Director de proiect: Vasile BOBOC
Obiective: elaborarea ºi menflinerea unei pagini de Internet, consacratã persoanelor cu
handicap, în scopul familiarizãrii societãflii cu problemele acestora.
Buget: $3 000

Proiectul „Administraflia Publicæ Localæ ºi ONG-urile – toleranflã ºi cooperare“
Beneficiar: Organizaflia obøteascæ „Medicii în lupta pentru ecologie“, Dubãsari
Director de proiect: Elena STEPANOVA
Obiective: schimbarea atitudinii APL faflã de activitatea organizafliilor obºteºti, manifestarea
unei înflelegeri ºi a dorinflei de colaborare.
Buget: $1 500

Proiectul „Frumuseflea va salva omenirea“
Beneficiar: Centrul „Vestnic“ din Dubãsari
Director de proiect: Maria MOISEEVA
Obiective: organizarea reprezentafliilor teatrale profesionale øi a expozifliilor pentru locuitorii
oraºului Dubãsari în vederea ridicærii nivelului de culturã al acestora; organizarea
deplasãrilor la spectacolele teatrelor din Chiºinãu.
Buget: $955

Proiectul „Tînãrul istoric øi societatea civilæ – dimensiuni ale integrãrii“
Beneficiar: Asociaflia Naflionala a Tinerilor Istorici din Moldova
Director de proiect: Ira RURAC
Obiective: organizarea unor seminarii regionale, axate pe tematicã educativã ºi instructivã øi
promovarea istoriei øtiinflifice la nivelul învãflãmîntului gimnazial ºi liceal în Republica
Moldova.
Buget: $4 200

Proiectul „Toleranfla – atitudine activã de susflinere a drepturilor omului“
Beneficiar: Centrul de Promovare a Toleranflei ºi Pluralismului
Director de proiect: Rada ROªCA
Obiective: organizarea unor mese rotunde cu reprezentanflii mass-media locale ºi naflionale
în vederea transmiterii schimbului de experienflã în promovarea unei „culturi a toleranflei“,
organizarea unei conferinfle pe tema „Toleranfla – condiflie necesarã pentru o dezvoltare
durabilã“.
Buget: $3 500



Proiectul «Centrul Informaflional de Consultaflii „WORLD WINDOW“»
Beneficiar: Centrul Informaflional de Tineret „WORLD WINDOW“ din Tiraspol
Director de proiect: Vlada LÎSENCO
Obiective: crearea unui centru informaflional, educativ øi de consultaflii în or. Tiraspol, con-
centrînd în el o bazã tehnicã ºi instructiv-informaflionalã; crearea unei minibiblioteci, care ar
include informaflii despre studii peste hotare, programe de schimb de studenfli, literaturæ
privind drepturile omului øi societatea civilã.
Buget: $4 500

Proiectul „Participarea comunitarã la dezvoltarea reflelei de prestare a serviciilor sociale“
Beneficiar: Asociaflia de Promovare a Asistenflei Sociale din Moldova (APAS)
Director de proiect: Jana COSTACHE
Obiective: susflinerea formãrii de personal de înaltã calificare, promovarea profesiunii de
asistent social, editarea unui buletin informativ al APAS.
Buget: $2 400

Proiectul „Raportul de activitate pentru 10 ani al Asociafliei pentru Persoane Handicapate
Mintal «Humanitas» din Republica Moldova“ (APHM HUMANITAS RM)
Beneficiar: APHM HUMANITAS RM
Director de proiect: Aurelia RACU
Obiective: publicarea raportului de activitate.
Buget: $500

Proiectul „Simpozionul cultural «Ilie Motrescu în conºtiinfla Bucovinei ºi a Basarabiei»“
Beneficiar: Asociaflia Social-Culturalã „Bucovina“
Director de proiect: Arcadie SUCEVEANU
Obiective: desfãºurarea unui colocviu cu tema „Ilie Motrescu în conºtiinfla Bucovinei ºi a
Basarabiei“ øi a unui recital poetic „Ilie Motrescu – in memoriam“.
Buget: $1 000

Proiectul „Ziua mondialã de prevenire a abuzului faflã de copii“
Beneficiar: Centrul Naflional de Prevenire a Abuzului Faflã de Copii
Director de proiect: Daniela POPESCU
Obiective: organizarea conferinflei de presã cu discutarea rolului mass-media în reflectarea
problemei vizînd copilul supus abuzului ºi neglijãrii în RM; organizarea unui concurs-
expoziflie de artã plasticã sub genericul „Secafli oceanul de lacrimi ale copiilor“; sensibi-
lizarea opiniei publice prin publicarea în presã a mesajelor campaniei.
Buget: $1 000

Editarea celui de-al treilea volum al cãrflii „Memoria“
Beneficiar: Editura „ªtiinfla“
Obiective: editarea volumului al III-lea al cãrflii „Memoria“ care reprezintã un catalog al vic-
timelor totalitarismului comunist.
Buget: $4 000
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Beneficiar: Centrul Cultural al Comunitãflilor Evreieºti
Director de proiect: Valeria IEªEANU
Obiective: elaborarea unui film documentar, care are drept scop elucidarea cauzelor ºi con-
secinflelor pogromului din 1903, care a avut loc la Chiºinãu, educarea generafliilor tinere în
spiritul toleranflei ºi bunei înflelegeri, comemorarea victimelor acestui eveniment groaznic.
Buget: $3 000

Proiectul „Dezvoltarea ºi consolidarea capacitãflilor ONG-urilor în domeniul protecfliei
sociale a persoanelor cu handicap“
Beneficiar: Centrul de Informare pentru Persoanele cu Disabilitæfli
Director de proiect: Nicolae IVANOV
Obiective: dezvoltarea ºi consolidarea capacitãflii ONG-urilor de a presta servicii calitative
pentru persoanele cu handicap.
Buget: $6 000

Proiectul „Stimularea angajãrii civice în mediul rural“
Beneficiar: ONG „Inifliativa Socialæ Ruralã“ din Ialoveni
Director de proiect: Maria BRODESCO
Obiective øi realizæri: instruirea ºi educaflia civicã a populafliei din zonele rurale (judeflele
Chiºinãu ºi Lãpuºna), suscitarea inifliativei civice prin pregætirea unor instructori (20 de per-
soane), educarea unor grupuri de inifliativæ (tineri ºi adolescenfli) de cãtre instructori în
cadrul seminariilor (la ele au participat 25 de copii ºi 45 de pãrinfli).
Buget: $1 000

Proiectul „Concepe propriul tãu program“
Beneficiar: Consiliul Judeflean al Tineretului din Bãlfli
Director de proiect: Ala SNIGUREAC
Obiective: educarea adolescenflilor în vederea exprimærii coerente øi clare a necesitãflilor, a
voinflei lor ºi familiarizarea acestora cu structurarea programelor (finanflare, implementare,
raportare ºi evaluare).
Buget: $590

Proiectul „Tinerii au dreptul la viaflã“
Beneficiar: ONG „Compasiune“ din Costeºti
Director de proiect: Elena MEREACRE
Obiective: contribuirea la normalizarea condifliilor de viaflã a tinerilor din familiile social-vul-
nerabile prin ajutorarea acestora sæ obflinæ o meserie ºi sæ-øi îmbunãtãfleascæ sãnãtatea;
deschiderea a 5 grupe de meserii în cadrul Centrului Comunitar de Tineret din Costeºti:
lemnari, frizeri, croitori, operatori la computer, bucãtari.
Buget: $1 500

Proiectul „Folosirea experienflei ºi pregætirea specialiøtilor pentru prevenirea øi tratarea
HIV/SIDA ºi a altor boli sexual-transmisibile“
Beneficiar: Asociaflia „Tinerii pentru dreptul la viaflã“
Director de proiect: Tatiana OPREA



Obiective: crearea unei reflele de ONG-uri ºi de instituflii de stat care lucreazã în domeniul
prevenirii HIV/SIDA.
Buget: $5 000

Proiectul „Susflinerea activitãflii Alianflei ONG-urilor din Republica Moldova în domeniul
protecfliei sociale a persoanelor în etate“
Beneficiar: Organizaflia Veteranilor Rãzboiului ºi Muncii „Speranfla“ din Sectorul Ialoveni,
jud. Chiºinãu
Director de proiect: Valentina CARCHELAN
Obiective: perfectarea bazei de date despre ONG-urile din domeniul protecfliei sociale a
persoanelor în etate, ridicarea nivelului profesional, dezvoltarea capacitãflilor manageriale
ale membrilor alianflei.
Buget: $1 200

Proiectul „Tehnologii multimedia pentru integrarea socialã a copiilor Organizafliei Obøteøti
«Solidaritate Moldova-Africa»“
Beneficiar: Organizaflia Obøteascæ „Solidaritate Moldova – Africa“
Director de proiect: Tatiana CENUªÃ
Obiective: integrarea socialã ºi familialã a copiilor nãscufli în familii mixte moldo-africane ºi
a copiilor din familii social-vulnerabile.
Buget: $1 135

Proiectul „Integrarea tinerilor Romi în societate“
Beneficiar: Uniunea Tinerilor romi
Director de proiect: Marin ALLA
Obiective: crearea unei echipe pentru monitorizarea îndeplinirii Hotãrîrii Guvernului nr.
131 din 16 februarie 2001 „Cu privire la unele mãsuri de susflinere a fliganilor din RM“,
instruirea echipei de cætre un expert strãin în domeniul monitorizãrii.
Buget: $1 375

PARTICIPÆRI LA SEMINARE, CONFERINTE, SESIUNI
Festivalul internaflional de documentare, 6-10 martie, Thessaloniki, Grecia
Aneta GROSU, Alina RADU-MAZUREAC, Asociaflia Jurnaliºtilor Independenfli din Moldova
Buget: $874

Conferinfla „Creºterea economicã de dupã comunism“, 19-22 martie, Moscova, Rusia
Valeriu CAPSÂZU, Institutul de Cercetãri ºi Consultaflii în Management „Business Consulting
Institute“
Buget: $306

ªcoala a Øaptea de Varã Internaflionalã de Jurnalisticã, 24 iunie – 5 iulie, Sankt-Petersburg,
Rusia
Petru BOTNARU, Asociaflia Obºteascã Localã „Terra – 1530“
Buget: $475

Congresul mondial al Asociafliei pentru Studierea Naflionalitãflilor, 11-17 aprilie, New York, SUA
Sergiu TCACI, Centrul de Dezvoltare a Televiziunii Independente
Buget: $356
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læSummit-ul „Angajarea tinerilor“ în cadrul forului tineretului, 29 ianuarie – 4 februarie, New

York, SUA
Valeriu POPOVICI, Asociaflia Viitorilor Lideri ai Businessului
Buget: $300

Întrunirea a XXV-a a Comitetului Coordonator European pentru Documentare în Domeniul
Drepturilor Omului, 15-17 mai, Geneva, Elveflia
Maria BADAN, Centrul de Resurse al ONG-urilor pentru Drepturile Omului 
Buget: $515

Training în domeniul dezvoltãrii sociale, 12-31 mai, Thessaloniki, Grecia
Doina DUMBRÃVEANU-MUNTEANU, Asociaflia Femeilor de Carierã Juridicã
Jana COSTACHI, Centrul Pentru Prevenirea Traficului de Femei
Buget: $1 086

Stagieri în domeniul recuperãrii active, 22-28 aprilie, Bucureºti, România
Viorica NICUfiÃ, Vadim NEGURÃ, Lilia OSIPOV, Sergiu OLARU, Centrul de Recuperare
Activã ºi Reintegrare Socialã a Copiilor ºi a Tinerilor cu Handicap
Buget: $373

Festivalul internaflional al cîntecului mimico-gestual „Suzorie – 2002“, 22-28 aprilie, Minsk,
Belarus
Larisa MUJANOVSCAIA (grup din 9 persoane), Casa Republicanæ a Surzilor din Moldova
Buget: $459

Festivalul internaflional folcloric al nafliunilor øi minoritãflilor, 23-26 mai, Praga, Cehia
Eugenia JABINET (grup din 38 de persoane), Palatul de Culturæ al Judeflului Cahul
Buget parflial: $3 948

Conferinfla a X-a europeanã „Organizaflia mondialã de artã popularã“, 10-19 mai, Austria,
Ungaria, Slovacia
Ion BÃLTEANU, Uniunea Meºterilor Populari
Buget: $250

Conferinfla a X-a Europeanã „Organizaflia mondialã de artã popularã“, 10-19 mai, Austria,
Ungaria, Slovacia
Lumina DRUMEA, ONG „Dialog Intercultural“
Buget: $250

Seminarul „Comunicarea ºi organizafliile de tineret“,  2-10 mai, Bretagne, Franfla
Daniela MORARI, Chemarea noii generaflii – Moldova
Buget: $134

Vizitã de studiu: Crearea portalului ONG, 16-18 mai, Varºovia, Polonia
Tamara CHITOROAGÃ, ADEPT
Buget: $173



Organizarea øi desfãºurarea în Olanda a cursurilor de training pentru fermierii din Moldova
Vasile MÎRZENCO, Federaflia Naflionalæ a Fermierilor din Moldova, 2-6 septembrie, Olanda
Buget: $2 500

Conferinfla internaflionalæ a tinerilor lideri, 7-12 iulie, Praga, Republica Cehã
Aurica BALMUª, Centrul de Resurse „Tineri ºi Liberi“
Buget: $602

Seminarul „Libertatea øi relafliile curente“, axat pe politici publice ºi jurnalism, 6-12 iulie,
Universitatea Marymount din Arlington, SUA
Constanfla POPESCU-MEREACRE, Institutul de Politici Publice
Buget: $705

Seminarul internaflional jubiliar (al 40-lea) al specialiºtilor în filologie ºi culturã bulgarã, 21
august – 11 iulie, or. Bankea, Bulgaria
Ana PAGUR, ªcoala Medie Bulgarã nr.92 „Vasile Levski“
Buget: $114

Conferinfla internaflionalã a Organizafliei Internaflionale de Asistenflã Maternalã Profesionalæ
Ecaterina PREDA, Asociaflia Asistenflilor Maternali, 8-13 august, Tampere, Finlanda
Rodica GOREACIUC, Filiala Moldova a Trustului European al Copiilor
Buget: $984

Conferinfla „Drepturi egale pentru nevãzãtorii din Europa“, 20-23 septembrie, Tirrenia, Pisa,
Italia
Valerie LUPU, Direcflia centralã a Societãflii Orbilor
Buget: $1 040 pentru 2 persoane

Forumul al III-lea naflional al inifliativelor neguvernamentale, 20-22 septembrie, Varºovia,
Polonia
Ina GUTIUM, Asociaflia pentru Democraflie Participativæ
Buget: $213

Adunarea generalã anualã a XXXII-a a Alianflei Europene a Asociafliilor Persoanelor cu Afec-
fliuni Neuro-musculare. Simpozionul: „Resursele biologice ºi sociale pentru îmbunætæflirea
calitãflii vieflii persoanelor cu afecfliuni neuromusculare“, 26-29 septembrie, Ljubljana,
Slovenia
Vitalie TONU, Asociaflia Bolnavilor de Miopatie din Republica Moldova
Buget: $1 440 pentru 2 persoane

Congresul mondial 2002 al Confederafliei Internaflionale a Societãflilor Autorilor ºi Compozi-
torilor (CSAC), 22-25 septembrie, Londra, Marea Britanie
Angela STROICI, Asociaflia „Drepturi de Autor ºi Conexe“
Buget: $512

Conferinfla „Îngrijirea paliativã“, 24-29 septembrie, Budapesta, Ungaria
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læDiana PASCARI, Fundaflia Filantropicã „Angelus Moldova“, Ospiciul „Angelus“

Buget: $315

Conferinfla  „Îngrijirea paliativã“, 30 septembrie – 6 octombrie, Budggoszcz, Polonia
Natalia CARAFIZI, Olga PODMOGHILNAIA, Fundaflia Filantropicã „Angelus Moldova“,
Ospiciul „Angelus“
Buget: $46

Congresul internaflional „Pãstrarea civilizafliei terestre“, 6-9 noiembrie, Moscova, Rusia
Tatiana BATÂR, Academia de ªtiinfle a Republicii Moldova
Buget: $420

Summitul studenflesc NATO, 20-24 noiembrie, Praga, Cehia
Alexandru COLOSIVSCHI, Colegiul Invizibil din Moldova
Buget: $264

SUBPROGRAMUL „BAROMETRUL DE OPINIE PUBLICÃ“
Subprogramul realizat în cooperare cu Institutul de Politici Publice. În cadrul lui au fost rea-
lizate douã sondaje de opinie pe chestionar fix în baza unui eºantion naflional. Au fost studi-
ate standardele de viaflã ºi calitatea vieflii, opfliunile politice, politicile economice ºi sociale
ale statului, alte subiecte de interes major. Rezultatele sondajelor pot fi gãsite pe pagina de
Internet www.ipp.md
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $19 984

SUBPROGRAMUL „REfiEAUA CENTRELOR DE RESURSE «CONTACT»“
A fost acordat suport pentru refleaua centrelor regionale „CONTACT“ (Chiºinãu, Soroca,
Bãlfli, Comrat, Cahul), care oferã informaflie øi asistenflæ tehnicæ, consultanflii ºi instruire pen-
tru ONG-urile din Republica Moldova.
Total cheltuieli pentru realizarea programului: $65 100

SUBPROGRAMUL „DEZVOLTARE COMUNITARÃ“
Subprogramul este realizat în parteneriat cu Programele pentru femei ºi Administraflie pub-
licã localã al fundafliei ºi administrat de Centrul „CONTACT“.
Buget (contribuflia Programului „Societate Civilã“): $30 000

Centrul Informaflional al Fundafliei Soros-Moldova în municipiul Bãlfli
Buget: $9 161

SUBPROGRAMUL „TOLERANfiÃ ØI INTEGRARE SOCIALÃ“
Viziune:
o societate deschisã ºi democraticã cu un mediu multicultural favorabil, caracterizatã printr-
un grad înalt de toleranflã ºi integrare armonioasã a diferitelor grupuri sociale, unde con-
flictele sînt soluflionate doar pe calea dialogului.

Context:
Schimbãrile politice, economice ºi sociale din ultimul deceniu au generat în societate tensi-
uni etnice ºi sociale, au mãrit riscurile de apariflie a confruntãrilor dintre diferite grupuri.



Procesele de excludere ºi divizare în comunitãfli separate din punct de vedere etnic ºi cul-
tural menflin pericolul manipulãrii populafliei de cætre diverse forfle politice, constituind un
teren propice pentru apariflia ºi escaladarea conflictelor.

Obiective:
– crearea resurselor informaflionale în domeniul toleranflei ºi integrãrii sociale;
– promovarea principiilor toleranflei ºi ale realitæflii multiculturale;
– susflinerea ºi promovarea dialogului ºi a parteneriatului dintre grupuri sociale, precum ºi

dintre acestea øi structurile guvernamentale, neguvernamentale ºi mass-media;
– îmbunãtãflirea capacitãflilor de dezvoltare ºi cooperare în comunitãflile multietnice;
– dezvoltarea conºtiinflei civice, încurajarea inifliativelor civice.

Proiectul „Diversitatea ºi toleranfla în presã“
Beneficiar: Centrul Independent de Jurnalism
Director de proiect: Corina CEPOI
Obiective: crearea unei reflele care ar contribui la stabilirea unei mai bune comunicãri între
jurnaliºtii din UTA Gægæuzæ, din zona transnistreanæ  ºi din alte zone ale Moldovei prin ela-
borarea articolelor în comun, prin activitãfli de instruire, prin dezvoltarea resurselor pentru
jurnaliºti; instruirea a 30 de jurnaliºti din audiovizual ºi din presa scrisã în scopul promovãrii
diversitãflii ºi toleranflei în reportajele ºi articolele lor.
Buget: $10 000

Proiectul „Dezvoltarea comunitãflilor multietnice“
Beneficiar: Centrul „CONTACT“
Director de proiect: Aliona NICULIfiÃ
Obiective: dezvoltarea comunitaræ ca modalitate de abordare a îmbunãtãflirii relafliilor inter-
etnice în Moldova. Proiectul confline o primæ etapæ de dezvoltare a capacitãflilor locale de
organizare ºi de inifliere a activitãflilor de dezvoltare comunitarã, susflinutã prin activitatea de
facilitare comunitaræ. A doua etapæ presupune finanflarea proiectelor la nivelul comunitãflii.
Buget: $52 000

Proiectul „Toleranflã ºi integrare socialã. Informare ºi formare“
Beneficiar: Centrul Educaflional „Pro Didactica“
Director de proiect: Liliana NICOLÃESCU
Obiective: implementarea de programe de instruire øi consultaflii, menite sæ faciliteze proce-
sul de cunoaºtere interculturalæ øi de cooperare eficientæ între reprezentanflii diverselor
etnii. În cadrul componentei “Limba ca mijloc de integrare“ se preconizeazã îmbunãtãflirea
predãrii limbii române în ºcolile alolingve ºi în institufliile de învãflãmînt superior. Vor fi orga-
nizate activitãfli de instruire pentru cîteva categorii de profesori. Proiectul include elaborarea
suporturilor de curs ºi a programelor interactive de studiere a limbii române, precum ºi
activitãfli de evaluare a procesului de predare, va fi oferit suport financiar pentru imple-
mentarea unor proiecte în vederea realizãrii de parteneriate dintre ºcolile cu predare în lim-
bile minoritãflilor naflionale ºi cele cu predare în limba românã.
Buget: $111 000 ($65 000 din bugetul pentru anul 2002, 

$46 000 din bugetul pentru anul 2003)

Total cheltuieli pentru realizarea programului Societate civilæ: $381 861
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Viziune:
o societate deschisã în care ONG-urile reprezintã interese ºi preocupãri cetãfleneºti,
furnizînd servicii alternative celor oferite de structurile publice sau celor de afaceri, iar cetã-
flenii se implicã în viafla comunitãflilor prin participarea la luarea deciziilor ºi la demersurile
orientate spre rezolvarea problemelor comunitare.

Scop:
edificarea unui sector asociativ viabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova prin oferirea
unui suport logistic ºi tehnic permanent ºi prin promovarea activitãflilor acestuia în societate.

Obiective:
a sprijini sectorul asociativ în formare din Republica Moldova prin oferirea serviciilor de
informare, consultaflii, instruire ºi asistenflã tehnicã.

Structura reflelei ºi arealul geografic de acoperire:
Refleaua centrelor de resurse „CONTACT“ este formatã din cinci centre: oficiul central
Chiºinãu ºi patru centre regionale – Bãlfli, Soroca, Cahul, Comrat.

Sectorul asociativ din Republica Moldova este într-o continuã creºtere. Apar tot mai multe
domenii ºi subdomenii noi, în care ONG-urile îºi proiecteazã activitãflile. Creºterea numãru-
lui de organizaflii neguvernamentale implicã o cerere sporitã de servicii oferite de refleaua
centrelor „CONTACT“.

Centrul Naflional de Informare ºi
Asistenflã pentru Organizafliile

Neguvernamentale „CONTACT“  

Adresa: mun. Chiºinãu, Str. Bucureºti nr. 83
Telefon: (3732) 233946; 233947

Fax: (3732) 233948
E-mail:info@contact.md 

http://www.contact.md 
Director Executiv: Aliona NICULIfiÆ



De exemplu, procedurile de constituire ºi înregistrare a unei organizaflii neguvernamentale,
deschiderea contului bancar, întocmirea cererii de finanflare øi a rapoartelor narative ºi
financiare, colectarea de fonduri ºi organizarea seminariilor, a meselor rotunde, trainin-
gurilor etc. – toate acestea în anul 2002 au fost satisfãcute prin 3155 consultaflii.

Informarea despre condifliile în care organizafliile neguvernamentale pot fi finanflate de cætre
donatorii locali ºi cei internaflionali, despre aspectele managementului asociativ øi despre
potenflialii parteneri a fost realizatæ atît direct, cît ºi prin intermediul buletinului electronic
„CONTACT“, prin editarea revistei „Vocea civicã“, a buletinelor locale „CONTACT Nord“ ºi
„CONTACT Sud“, a buletinului „Alternative rurale“. De serviciile de informare au beneficiat
3815 reprezentanfli ai ONG-urilor, ai grupurilor de inifliativã, ai institufliilor publice ºi ai celor
private.

Instruirea a prevæzut redactarea unei cereri de finanflare, consolidarea organizaflionalã ºi dez-
voltarea instituflionalã, managementul resurselor umane, managementul voluntarilor etc. Pe
parcursul anului 2002 au fost instruite 2214 persoane în cadrul a 119 activitãfli de training.

De servicii tehnice au beneficiat 5578 reprezentanfli ai ONG-urilor ºi ai grupurilor de
inifliativã:
– copiator – 1656 beneficiari;
– computer– 2026 beneficiari;
– servicii telefon/ fax – 744 beneficiari;
– e-mail – 1152 beneficiari.

Total cheltuieli pentru realizarea programului:
Fundaflia Soros-Moldova: $65 100
Alte surse de finanflare: Direcflia Elveflianã pentru Dezvoltare ºi Cooperare, 
Consiliul Europei, NOVIB: $23 153 ºi €9 960
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Viziune:
un cadru legislativ adecvat ºi funcflionarea lui în vederea realizãrii de facto a drepturilor
femeilor; politici publice care sã garanteze condiflii egale pentru femei ºi bãrbafli, prin
investiflii în oameni capabili sã realizeze în fapt aceste politici.

Context:
Constituflia Republicii Moldova garanteazã drepturi economice, politice ºi sociale egale pen-
tru femei ºi bãrbafli ºi nu confline dispoziflii discriminatorii faflã de femei sau unele restricflii
teoretice. În realitate însã, femeile sînt în continuare percepute predominant în baza unor
stereotipuri sociale deformate, confruntîndu-se totodatã cu multe probleme de ordin social,
economic ºi politic. Din pãcate, inegalitatea dintre bãrbafli ºi femei continuã sã existe atît în
viafla publicã, cît ºi în cea privatã. Este extrem de necesarã adoptarea unei legislaflii explicite
ºi elaborarea unor activitãfli concrete care sæ garanteze condiflii egale pentru femei ºi bãrbafli,
în toate domeniile. De exemplu, în Codul Penal ar trebui sæ existe prevederi care ar viza
direct violenfla în familie.

Programele pentru femei au specificat necesitãflile ºi principalele probleme ale femeilor din
Moldova, beneficiind de recomandãrile venite din partea Programelor pentru femei ale
Institutului Pentru o Societate Deschisæ. Astfel, pe parcursul anului 2002, programele au
continuat sã implementeze numeroase proiecte în vederea ameliorãrii situafliei femeilor din
Republica Moldova ºi reconsiderãrii atitudinii faflæ de ele.

Strategia Programelor pentru femei în anul 2002 este o parte integrantã a Programelor pen-
tru femei ale Institutului Pentru o Societate Deschisæ ºi este structuratã conform misiunii ºi
prioritãflilor Fundafliei Soros-Moldova.

Obiective:
– a ridica nivelul de conºtientizare, la scara societæflii, a aspectelor de echitate socialæ între
femei ºi bãrbafli;

Programe pentru femei



– a spori eficacitatea formãrii de coaliflii, a dialogului, a comunicãrii ºi colaborãrii dintre
ONG-urile de femei ºi a sprijini solidaritatea femeilor;
– a fortifica capacitãflile ONG-urilor de femei, care au drept scop studiul genurilor umane;
– a monitoriza ºi a reduce atitudinea discriminatorie a societãflii faflã de femei;
– a promova dialogul referitor la echitatea genurilor sociale;
– a preveni cancerul mamar prin instruirea medicilor de familie;
– a ridica nivelul de informare a ONG-urilor de femei despre posibilitãflile lor de finanflare;
– a stabili un set clar de standarde jurnalistice ale echitãflii sociale dintre femei øi bærbafli în
mass-media.

SUBPROGRAME:
Gen uman øi educaflie;
Eradicarea violentei în familie;
Prevenirea traficului de fiinfle umane;
Inifliative informaflionale;
Revigorarea sãnãtãflii femeii;
Susflinerea participãrii femeilor la evenimente internaflionale;
Politicile referitoare la genurile umane ºi mass-media;
Traducere ºi editare de carte.

GEN UMAN ØI EDUCAfiIE
Proiectul „Educarea genurilor umane pentru democratizarea societãflii“, Øcoalã de Vara, Va-
dul-lui-Vodã, 1-10 august
Beneficiar: Universitatea Pedagogicã de Stat „Ion Creangã“
Director de proiect: Maia MORÃRESCU
Realizæri: a fost organizatã prima ºcoalã de varã care a abordat nofliunea øi dimensiunea de
gen uman, antrenînd cadre didactice, masteranzi, lideri ai ONG-urilor.
Buget: $4 500

Proiectul „Educaflia prin mandatare“
Beneficiar: Centrul de Dezvoltare a Tineretului
Director de proiect: Margareta DUªCEAC
Realizæri: s-a predat cursul opflional „Educaflia prin mandatare, filosofia ºi etica nonviolen-
flei“; cursul care a fost flinut în 10 licee ºi la Universitatea Pedagogicã „Alecu Russo“ din
Bãlfli; a fost organizatæ Øcoala de Varã pentru Elevi ºi Profesori.
Buget: $15 630

Proiectul „Educaflia tinerilor privind problemele genurilor umane“
Beneficiar: Gender Centru US/Moldova
Director de proiect: Valentina LUNGU-BODRUG
Realizæri: a fost flinut cursul universitar „Gen uman øi educaflie“, a fost editat glosarul de ter-
meni în domeniul genurilor umane.
Buget: $4 340

Proiectul „Femeia în labirintul istoriei“
Beneficiar: Editura „ªtiinfla“
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Realizæri: a fost editatã culegerea de interviuri realizate conform principiilor de lucru în
cadrul proiectului „Istoria verbalæ“. Proiectul a fost realizat de un grup de autori.
Buget: $2 900

Proiectul „Conservatorism ºi emanciparea genurilor umane în mass-media“
Beneficiar: Programul pentru femei
Realizæri: a fost organizat un laborator de creaflie pentru reprezentanflii mass-media.
Buget: $3 586

Granturi pentru cãlãtorii:
ªcoala de Varæ în cadrul Programului „Educaflia prin mandatare“, Almatî,1-14 iulie
Beneficiar: Emilia MORARU, Ludmila GORCIACOV, Veaceslav BOTEA
Realizæri: în cadrul cursurilor organizate participanflii au fost familiarizafli cu metodologia
nouã de predare, au lucrat la perfecflionarea conceptului manualului „Educaflia prin man-
datare. Filosofia ºi etica nonviolenflei“.
Buget: $2 212

Alte cheltuieli: $200
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $33 326

ERADICAREA VIOLENfiEI ÎN FAMILIE
Proiectul „Parteneri ai nonviolenflei. Instruirea sectoriøtilor ºi a reprezentanflilor ONG-urilor
din judeflul Tighina conform modelului Duluth“
Beneficiar: Centrul de Dezvoltare a Tineretului
Director de proiect: Melania MIHAILOV
Realizæri: au fost instruifli sectoriøti, polifliºti, reprezentanfli ai ONG-urilor, ai administrafliei
publice locale din judeflul Tighina.
Buget: $7 757

Proiectul „Susflinerea Centrului de Asistenflæ ºi Protecflie a Victimelor Violenflei“, etapa V
Beneficiar: Asociaflia Naflionalã a Femeilor cu Diplomã Universitarã, Bãlfli
Director de proiect: Silvia CHETRARI
Realizæri: s-a acordat asistenflã medicalã, juridicã, psihologicã, azil temporar victimelor unor
violenfle în familie.
Buget: $3 500

Proiectul „Proiecflii televizate, un pas constituent al campaniei antiviolenflã“
Beneficiar: OWH Studio
Director de proiect: Virgil MÃRGINEANU
Realizæri: a fost realizat un film documentar ºi un spot publicitar despre violenflæ.
Buget: $4 583

Proiectul „Evaluarea proiectelor consacrate eradicãrii violenflei“ (1997-2002)
Beneficiar: Refleaua Programelor pentru femei
Directori de proiect: Adela SCUTARU, Rodica NEGURÃ



Realizæri: la solicitarea Reflelei Programelor pentru Femei a fost efectuatã o evaluare externã
a tuturor proiectelor implementate pe parcursul derulãrii Programului.
Buget: $1 000

Alte cheltuieli: $500
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $16 840

PREVENIREA TRAFICULUI DE FIINfiE UMANE
Proiectul „Prevenirea traficului de fiinfle umane în UTA Gãgãuzæ“
Beneficiar: Miºcarea Mamelor cu Mulfli Copii
Director de proiect: Antonina VACARCIUC
Realizæri: au fost organizate cursuri pentru formarea de instructori în Comrat ºi în alte loca-
litãfli din UTA Gægæuzæ.
Buget: $4 000

Proiectul „Traficul de fiinfle umane: materiale senzaflionale øi investigaflii reportericeºti“
Beneficiar: Centrul Independent de Jurnalism
Director de proiect: Angela SÎRBU
Obiective: proiect în curs de derulare, care vizeazæ sensibilizarea jurnaliøtilor la complexi-
tatea øi gravitatea fenomenului traficului de fiinfle umane.
Buget: $8 060

Alte cheltuieli: $120
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $12 060

INIfiIATIVE INFORMAfiIONALE
Proiectul „Clubul Ziaristelor «Zece Plus»“
Beneficiar: „Clubul Ziaristelor «Zece Plus»“
Director de proiect: Aurelia GUZUN
Realizæri: au fost editate ºase numere ale buletinului „Zece Plus“, au avut loc 14 ºedinfle-
întîlniri ale ziaristelor cu reprezentanfli ai diferitelor instituflii; în colaborare cu Programul
„Est-Est“ a fost organizatã Masa rotundã „Rolul mass-media într-o lume în schimbare“.
Buget: $18 409

Proiectul „Centrul Naflional de Studii ºi Informare pentru Problemele Femeilor“
Beneficiar: Centrul Naflional de Studii ºi Informare pentru Problemele Femeilor
Director de proiect: Liliana DONfiU
Realizæri: au fost organizate 4 ºedinfle informative cu ONG-urile naflionale, a fost creatã arhi-
va presei despre femei, s-au editat 4 numere ale buletinului, s-a oferit asistenflã tehnicã ºi
logisticã la 40 de ONG-uri, au fost implementate concomitent ºi alte proiecte.
Buget: $17 948

Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $36 357
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Proiectul „Educaflia pentru sãnãtatea reproductivã a adolescentelor“
Beneficiar: Asociaflia de Tineret „Juventus“
Director de proiect: Ludmila COVALI
Realizæri: a fost acordat suport informaflional adolescentelor, pentru ca acestea sæ înfleleagæ
øi sæ-øi soluflioneze problemele sãnãtãflii reproductive.
Buget: $4 497

Proiectul „Sporirea calitãflii vieflii femeilor dupã 45 de ani“
Beneficiar: Societatea de Menopauzã din Moldova
Director de proiect: Ion BOLOGAN
Realizæri: au fost organizate seminarii instructive-informaflionale care schimbæ atitudinea
medicilor faflã de sãnãtatea femeii în menopauzã; a fost editat un ghid metodic „Menopa-
uza ºi terapia de substituflie hormonalã“.
Buget: $9 919

Alte cheltuieli: $50
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $14 416

GRANTURI PENTRU PARTICIPÃRI LA EVENIMENTE INTERNAfiIONALE
Øcoalã de Varã „Metodologii de expertizã a legislafliei în vigoare, a proiectelor de lege în
curs de elaborare ºi a legilor adoptate, prin prisma egalitæflii dintre genurile sociale“,
Naberejnîie Celnî, Rusia, 1-11august
Beneficiar: Valentina BODRUG-LUNGU
Buget: $472

Trainingul de instruire pentru organizarea campaniei de 16 zile antiviolenflã, Budapesta,
Ungaria, 24-28 iulie
Beneficiar: Ludmila ZMUNCILÃ 
Buget: $380

Forumul Asociafliei Internaflionale pentru Promovarea Drepturilor Femeilor „Reinventînd glo-
balizarea“, Guadalajara, Mexic, 1-6 octombrie
Beneficiar: Jana COSTACHI
Buget: $1 334

Reuniunea anualã a coordonatorilor proiectelor „Crearea reflelei de centre de informare ºi
documentare“, Zagreb, Croaflia, 25-26 octombrie
Beneficiar: Liliana DONfiU 
Buget: $675

Conferinfla internaflionalæ „Sænætatea femeii“, Toronto, Canada, 1-7 iulie
Beneficiar: Aliona DOROª 
Buget: $108

Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $2 969



POLITICILE PRIVIND EGALITATEA DINTRE GENURILE UMANE ØI MASS-MEDIA
(proiect operaflional)

Seminar de formare, consacrat problemelor privind raportul dintre genurile umane
Beneficiar: ONG-urile care se ocupæ de problemele femeilor
Realizæri: au fost realizate activitãfli de familiarizare a liderilor ONG-urilor cu problematica
genurilor umane øi cu cea a furnizærii ºi rãspîndirii informafliei necesare pentru soluflionarea
acesteia.
Buget: $2 000

Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $2 000

TRADUCERE ØI EDITARE DE CARTE
Beneficiar: Editura „Sigma“
Director de proiect: Iuliu GHEORGHICIUC
Proiect în curs de realizare: traducerea øi editarea cærflii „Global Gender Issues-Dilemmas in
World Politics“, Peterson, V. Spike, A. Sisson
Buget: $7 815

Beneficiar: Editura „ªtiinfla“
Director de proiect: Gheorghe PRINI
Proiect în curs de realizare: traducerea øi editarea cærflii „Local Action, Global Change“
Buget: $7 500

Beneficiar: Editura „Epigraf“
Director de proiect: Oleg BUJOR
Proiect în curs de realizare: traducerea øi editarea cærflii „Domestic Violence and Health
Care“
Buget: $3 370

Beneficiar: Editura „Epigraf“
Director de proiect: Oleg BUJOR
Proiect în curs de realizare: traducerea øi editarea cærflii „Gender Transformation“
Buget: $4 460

Beneficiar: Editura „Cartier“
Director de proiect: Gheorghe ERIZANU
Proiect în curs de realizare: traducerea øi editarea cærflii „Three Guineas“
Buget: $1 320

Total cheltuieli: $24 465
Total cheltuieli pentru realizarea programului pentru femei: $155 583

96

Fu
nd

afl
ia

 S
or

os
-M

ol
do

va

RA
PO

RT
 D

E 
AC

TI
VI

TA
TE

 2
00

2



Fu
nd

afl
ia

 S
or

os
-M

ol
do

va

RA
PO

RT
 D

E 
AC

TI
VI

TA
TE

 2
00

2

So
ci

et
at

e 
ci

vi
læ

Viziune:
un parteneriat eficient între Moldova øi flãrile Europei Centrale ºi ale celei de Est în vederea
identificærii celor mai reuºite experienfle regionale ºi globale, expertize ºi practici novatorii
pentru soluflionarea problemelor sociale stringente ale noilor democraflii.

Obiective:
facilitarea stabilirii relafliilor de colaborare dintre organizafliile neguvernamentale, institufliile
sociale din Moldova ºi partenerii lor din flãrile Europei Centrale ºi de Est. Programul sprijinã
initiaflivele regionale ºi cele internaflonale de parteneriat ºi activism social, faciliteazã schim-
bul de idei ºi informaflii, studierea modelelor ºi practicilor reuºite de dezvoltare, incurajeazã
participarea largã a societãflii civile la dialogul social, economic ºi politic, contribuind la edi-
ficarea societãflii deschise în Republica Moldova.

Realizæri:
În 2002 Programul Est Est din Moldova ºi-a continuat activitatea de stabilire a relafliilor de
colaborare dintre organizafliile neguvernamentale, institufliile din Moldova øi partenerii lor din
Europa Centralæ ºi din cea de Est: Republica Cehã, Polonia, Slovenia, Iugoslavia, România,
Ungaria, Estonia, Letonia, Lituania, Ucraina, Bulgaria ºi Rusia. În cadrul programului au fost
realizate mai multe proiecte bilaterale, precum ºi inifliative de importanflã regionalã, care ºi-au
gãsit expresie în diverse seminarii, mese rotunde, vizite de studiu, ºcoli de varã ºi studii de
caz. Prin intermediul programului, Republica Moldova a fost vizitatã aproximativ de o sutã de
experfli din strãinãtate, venifli în calitate de participanfli la seminarii, mese rotunde sau la alte
activitæfli didactice, organizate în diverse localitãfli ale Moldovei; în cadrul proiectelor bilat-
erale sau regionale aproximativ nouãzeci de experfli locali au fost în vizite de studiu. Pe de
altã parte, evenimentele din cadrul Programului Est Est au întrunit peste 350 de participanfli
locali. Astfel, în 2002 în Republica Moldova au fost realizate zece proiecte elaborate ºi imple-
mentate de institufliile ºi organizafliile din Moldova cu sprijinul nemijlocit al Programului Est

Programul Est Est / Parteneriat
Dincolo de Hotare



Est, iar 78 de experfli, reprezentanfli ai ONG-urilor, institufliilor sociale ºi mass-media din
Moldova, au avut posibilitatea sã participe la 32 de întruniri internaflionale, sprijinite de
Fundafliile/ Institufliile „Pentru o Societate Deschisã“ din Europa Centralã ºi din cea de Est.

SUBPROGRAME:
– Proiecte realizate în Moldova ºi inifliative bilaterale
– Proiecte de participare

PROIECTE REALIZATE ÎN MOLDOVA ØI INIfiIATIVE BILATERALE
Proiectul „Dezvoltarea durabilã a comunitãflilor rurale: Polonia ºi Moldova“
Realizæri: prin studierea experienflei acumulate în Polonia în domeniul dezvoltãrii rurale s-a
încercat promovarea turismului rural în Moldova, lansarea primelor pensiuni turistice rurale
la Trebujeni ºi Lozova ºi organizarea unei mese rotunde pe tema dezvoltãrii turismului rural
pentru o audienflã largã.
Organzatori: Fundaflia pentru Dezvoltarea Ruralã din Polonia, Asociaflia Naflionalæ pentru
Turismul Rural, Ecologic øi Cultural din Moldova (ANTREC) ºi Programul Est Est al Fundafliei
Soros-Moldova.
Director de proiect: Svetlana LAZÃR, preºedintele ANTREC-Moldova
Proiect bilateral, inifliat în aprilie 2001
Prima etapã: vizita de studiu a experflilor polonezi în Moldova ºi lansarea primei pensiuni
turistice rurale în Moldova; 8-11 mai, Chiºinãu, Trebujeni, Rãciula, Lozova;
A doua etapã: vizita de studiu a 13 experfli din Polonia, Letonia, Ungaria, România, Ucraina
ºi Spania în Moldova ºi masa rotundã la Chiºinãu; 6-10 noiembrie, Chiºinãu, Trebujeni,
Bãlfli, Glodeni.
Buget: $12 960

Proiectul „Politici de modernizare a sistemului de transport“ (vizitã de studiu în Cehia)
Realizæri: în cadrul vizitei de lucru experflii moldoveni au luat cunoºtinflã de mersul reforme-
lor în Republica Cehã ºi, în particular, de domeniul transporturilor, ca ulterior sã procedeze
la elaborarea unor politici în acelaºi domeniu pentru Republica Moldova.
Organizatori: Institutul Ceh de Economie Aplicatã ºi Centrul pentru Analizã ºi Studii
Economice, Sociale ºi Politice din Moldova (CASESP)
Director de proiect: Valeriu CAPSÎZU, preºedintele CASESP
Participanfli:
Ion PÎRfiACHI, ºef de catedrã, Academia de Studii Economice, expert CASESP
Geta TARNOVSCHI, manager, Departmentul de Stat de Privatizare, expert CASESP
Eugen DAfiICO, director-adjunct, Administraflia de Stat pentru Transportul Auto ºi cel Naval
Vitalie ROBU, director-adjunct, Administraflia de Stat a Cãilor Ferate din Moldova
Andrei ABABII, profesor, doctor în economie, Universitatea Technicã din Moldova
19-24 februarie, Praga, Tabor
Buget: $2 527

Proiectul „Managementul nonprofit: oportunitãfli pentru cooperarea moldo-slovenã“
Realizæri: a fost organizat un schimb de experienflã dintre tinerii din Slovenia ºi cei din
Moldova în vederea diversificãrii activitãflilor asociative pentru binele comunitãflii.
Organizatori: Centrul pentru Management Nonprofit din Slovenia, Institutul pentru Pace din
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læSlovenia, Asociaflia „Chemarea Noii Generaflii“ (ACNG) ºi Consiliul Naflional al Tineretului

din Moldova
Director de proiect: Mariana fiURCAN, preºedintele ACNG
Prima etapã: o vizitã de studiu în Moldova a 7 reprezentanfli ai ONG-urilor din Slovenia ºi o
masã rotundã la Chiºinãu; 6-11 aprilie, Chiºinãu, Bãlfli;
A doua etapã: o vizitã de studiu în Slovenia a reprezentanflilor ONG-urilor din Moldova;
14-19 mai, Ljubliana.
Participanfli: Mariana fiURCAN, preºedintele Asociafliei „Chemarea Noii Generaflii“
Igor GROSU, coordonator la Consiliul Naflional al Tineretului din Moldova
Nicolae SAMCOV, specialist în problemele de tineret la Primãria mun. Edinefl
Tudor GOLUB, Consiliul Judeflean de Tineret din Orhei
Corneliu BOLBOCEANU, Liga Studenflilor de la Universitatea de Stat din Bãlfli
Sergiu COROBCEANU, Consiliul Naflional al Tineretului din Moldova
Tatiana BOTEZATU, preºedintele Asociafliei „Copiii Bugeacului“, jud. Cahul, com. Zîrneºti
Victor ZAHARIA, preºedintele Asociafliei „DEMO-LEX“
Maria NEAGU, Asociaflia Naflionalã a Tinerilor Istorici din Moldova
Elena PÃNÃGUfiÃ, Consiliul Judeflean de Tineret din Bãlfli
Buget: $13 098

Proiectul „Procesele democratice ºi rezistenfla la schimbare: experienfla Iugoslaviei ºi a Mol-
dovei“
Obiective: în afaræ de studierea experienflei iugoslave, proiectul a mai avut drept scop sæ ia în
dezbatere, împreunã cu reprezentanflii organizafliilor neguvernamentale ºi cu liderii aripilor ti-
nere ale partidelor democratice, problema includerii tinerilor în viafla socialã, în special ches-
tiunea participãrii lor la luarea de decizii, sporirii activizmului lor civic ºi a culturii lor politice.
Organizatori: Uniunea Tinerilor din Balcani, Belgrad; Asociaflia pentru Culturã Civicã ºi
Politicã din Moldova (ACCEP); Programul „Est Est“
Director de proiect: Radu GORINCIOI, preºedintele ACCEP
Prima etapã: o vizitã de studiu în Iugoslavia; 15-19 aprilie, Belgrad
Participanfli: Radu GORINCIOI, preºedintele ACCEP
Cornelia CAISÎN, vicepreºedintele ACCEP
Marcel SPATARU, jurnalist, revista „Democraflia“
ªtefan GLIGOR, preºedinte al Federafliei Naflionale Social-Liberale a Studenflilor
Diana MÎNDRESCU, vicedirector, Casa Europei – Moldova
Maxim BULAT, Clubul de Tineret „Minerva“, mun. Soroca
Igor BEIU, ºeful Departamentului pentru tineret al Partidului Social-Liberal din Moldova
Lucia APRODU, preºedinte al Grupului Studenflesc de Protest „Contra“
Sergiu STRATULAT, Departamentul pentru tineret al Partidului Liberal din Moldova
Vitalie PONOMARIOV, vicepreºedinte al Asociafliei Tinerilor Istorici din Moldova
A doua etapã: o vizitã de studiu în Moldova a 10 experfli din Iugoslavia ºi masa rotundã la
Chiºinãu; 3-7 iunie, Chiºinãu
Buget: $8 410

Proiectul „Rolul mass-media într-o lume în schimbare“
Realizæri: dupã o vizitã de studiu în Republica Cehã a unui grup de jurnaliºti ºi reprezentanfli
ai organizafliilor neguvernamentale în domeniul media din Moldova, la Chiºinãu s-au
desfãºurat, pentru jurnaliºtii din Europa Centralã ºi cea de Est, o serie de întîlniri cu factori



de decizie, s-au organizat vizite la institufliile media ºi la redacflii de reviste, care s-au finali-
zat cu o masã rotundæ pe probleme media.
Organizatori: Fundaflia Cehã „Ferdinand Peroutka“ ºi Clubul Ziaristelor „Zece-Plus“, în colabo-
rare cu Centrul Independent de Jurnalism ºi Comitetul pentru Libertatea Presei din Moldova
Director de proiect: Aurelia GUZUN, preºedinte al Clubului Ziaristelor „Zece-Plus“
Prima etapã: o vizitã de studiu în Cehia; 28 mai – 2 iunie, Praga
Participanfli: Aurelia GUZUN, preºedinte al Clubului Ziaristelor „Zece-Plus“
Violeta COJOCARU, Agenflia de ªtiri „BASA-Press“
Alexandru CANfiÎR, preºedinte al Comitetului pentru Libertatea Presei din Moldova, core-
spondent BBC pentru Moldova
Mircea SURDU, jurnalist, Televiziunea Naflionalã din Moldova
Natalia COJOCARU, jurnalist, revista „TIMPUL“
Viorica BOGATU, jurnalist, Televiziunea Naflionalã din Moldova
Vitalie CAZACU, director al Agenfliei de ªtiri „DECA-Press“ din Bãlfli
Corina FUSU, jurnalist, Televiziunea Naflionalã din Moldova
Ion BUNDUCHI, director al Postului Municipal de Radio „ANTENA-C“
Vitalie NAGACEVSCHI, preºedinte al Asociafliei „Juriºtii pentru Drepturile Omului“
A doua etapã: o vizitã de studiu în Moldova a 13 ziariºti din Europa Centralã ºi din cea de
Est ºi masa rotundã în Chiºinãu; 8-12 octombrie, Chiºinãu, Trebujeni
Buget: $12 656

Proiectul „Managementul integrãrii în societãfli multiculturale“
Obiective øi realizæri: obiectivul principal al acestui proiect a constat în studierea experienflei
flãrilor baltice în reglementarea raporturilor majoritar-minoritare ºi în integrarea în societate
a cetãflenilor, indiferent de apartenenfla lor etnicã sau politicã. Dupã vizitele de docu-
mentare în Estonia ºi Letonia a experflilor din Moldova, a urmat vizita de studiu în Moldova
a experflilor strãini, concluziile fiind trase în cadrul mesei rotunde, la care s-au schiflat reco-
mandãri pentru elaborarea de politici de integrare în societatea moldavã.
Organizatori: Programul „Est Est“ al Fundafliei Soros-Moldova ºi Institutul de Politici Publice
din Moldova, Institutul „Jaan Tonisson“ din Estonia, Asociaflia pentru Drepturile Omului din
Estonia, Centrul de Integrare din Narva, Centrul pentru Educaflie Multiculturalã din Letonia,
Universitatea din Letonia
Director de proiect: Anatol GREMALSCHI, director de programe educaflionale, Institutul de
Politici Publice din Moldova
Prima etapã: o vizitã de studiu a experflilor moldoveni în Estonia; 9-14 iunie, Tallinn,
Viljande, Narva
Participanfli: Anatol GREMALSCHI, director de programe educaflionale, Institutul de Politici
Publice din Moldova
Ana COREfiCHI, directorul Programului „Est Est“, Fundaflia Soros-Moldova
Vlad PÂSLARU, directorul Institutului de ªtiinfle ale Educafliei din Moldova
Ana PASCARU, cercetãtor superior, Institutul de Filosofie, Sociologie ºi Drept, A.ª.M.
Anatol EREMIA, cercetætor coordonator la Institutul de Lingvisticã al A.ª.M.
Atanasia STOIANOV, manager de program, Centrul pentru Problemele Minoritãflilor din
Moldova
Vitali CATAN, jurist, vicepreºedintele Clubului Absolvenflilor Institufliilor din România øi
Occident (CAIRO)
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Grigorii VOLOVOI, redactor-ºef al revistei „Novaia Gazeta“ din Bender, preºedintele Asocia-
fliei pentru Drepturile Omului din Transnistria
Tatiana LEVANDOVSCHI, ºef-adjunct de secflie, Departamentul de Stat pentru Relaflii Inter-
etnice
A doua etapã: o vizitã de studiu a experflilor moldoveni în Letonia; 9-14 septembrie, Riga,
Ventspils
Participanfli:
Ana COREfiCHI, director al Programului „Est Est“, Fundaflia Soros-Moldova
Vlad PÂSLARU, director al Institutului de ªtiinfle ale Educafliei din Moldova
Ana PASCARU, cercetãtor superior, Institutul de Filosofie, Sociologie ºi Drept, A.ª.M.
Anatol EREMIA, cercetætor coordonator la Institutul de Lingvisticã al AªM
Atanasia STOIANOV, manager de program, Centrul pentru Problemele Minoritãflilor din
Moldova
Vitali CATAN, jurist, vicepreºedintele CAIRO
Iurii GRECOV, redactor-ºef al Revistei „Codrî“
Grigorii VOLOVOI, redactor-ºef al revistei „Novaia Gazeta“ din Bender, preºedintele Asocia-
fliei pentru Drepturile Omului din Transnistria
Nicolai OLEINIK, presedintele Comunitatii Ucrainene din Moldova
A treia etapã: o vizitã de studiu în Moldova a experflilor strãini ºi o masã rotundã la Chi-
ºinãu; 21-27 octombrie, Chiºinãu, Taraclia, Tvardifla, Valea-Perjei, Soroca, Cremenciuc
Participanfli: 18 experfli din Estonia, Letonia, Lituania, România, Ungaria, Irlanda, Germania
ºi SUA ºi 40 participanfli locali
Buget: $26 695

Proiectul „Comunicarea tinerilor: prin diversitate culturalã spre o înflelegere mai bunã în co-
munitate“
Realizæri: a fost organizatã o scoalã de varã, la care s-au întrunit tineri din Moldova,
România, Ucraina ºi Ungaria, reprezentanfli ai majoritarilor ºi cei ai minoritãflilor din aceste
flãri, creîndu-se un cadru care a facilitat discutarea problemelor legate de diversitatea cultu-
ralã ºi abordarea diferitelor aspecte ale comunicãrii într-un mediu multicultural.
Organizatori: Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinfle ale Comunicãrii a Universitãflii de Stat din
Moldova ºi Programul „Est Est“ din Moldova
Director de proiect: Mihai GUZUN, profesor, USM
Fundafliile-participante din România, Ungaria ºi Ucraina
Participanfli: 45 studenfli ºi 7 profesori din Franfla, România, Ucraina ºi Moldova; 21 iulie – 1
august, Vadul-lui-Vodã, Moldova
Buget: $12 492

Proiectul „Schimbãrile economice ºi dezvoltarea infrastructurii: colaborarea Moldovei cu
Cehia din perspectiva regionalã“
Realizæri: a fost organizatã o vizitæ de studiu în Moldova a unui grup de experfli în domeniul
transformãrilor socio-economice ºi o masæ rotundã, în cadrul cãreia s-au abordat prob-
lemele pe care le înfruntã noile democraflii, iar prin înflelegerea greºelilor comise s-a încercat
elaborarea unor recomandãri de depãºire a deficienflelor în cazul Republicii Moldova.
Organizatori: Institutul Ceh de Economie Aplicatã ºi Centrul pentru Analizã ºi Studii



Economice, Sociale ºi Politice din Moldova (CASESP)
Director de proiect: Valeriu CAPSÎZU, preºedintele CASESP
O vizitæ de studiu în Moldova a 10 experfli din Cehia, România ºi Rusia ºi o masæ rotundã la
Chiºinãu cu participarea a 40 experfli locali; 13-16 noiembrie, Chiºinãu
Buget: $7 430

Proiectul „Succesele ºi deficienflele guvernãrii locale în contextul regional“
Realizæri: a fost organizatã o vizitæ de studiu în România a unui grup de primari ºi reprezen-
tanfli ai organizafliilor asociative ale aleºilor poporului din Moldova, proiectul incluzînd o
serie de întruniri cu autoritãflile centrale ºi cu cele locale, vizite în teritoriu în vederea fami-
liarizærii cu modalitãflile de funcflionare a autonomiei locale în România.
Organizatori: Institutul pentru Politici Publice din România ºi Liga Naflionalã a Asociafliilor
Primarilor din Moldova (LNAPM)
Director de proiect: Vasile BALAN, preºedintele LNAPM
Prima etapã: o vizitæ de studiu în România a unui grup de primari din Moldova; 7-11 oc-
tombrie, Bucureºti, Braºov
Participanfli: Vasile BALAN, preºedintele LNAPM
Nicolae GORINCIOI, primar al com. Citireni, Ungheni, membru al Asociafliei Primarilor din
Judeflul Ungheni
Dumitru HODOROGEA, primar al com. Gribov, preºedinte al Asociafliei Primarilor din
Judeflul Soroca
Oleg MUNTEANU, primar al com. Cornesti, preºedintele Asociafliei Primarilor din Judeflul
Ungheni
Iurie fiAP, primar de Floreºti, membru al Asociafliei Primarilor din Judeflul Soroca
Victor POPA, expert LNAPM, profesor de drept la ULIM
Victor MOCANU, secretar LNAPM, coordonator, Institutul pentru Dezvoltare øi Inifliative So-
ciale (IDIS) „Viitorul“
Nicolae RADU, primar al com. Alexandru Ioan Cuza, preºedinte al Asociafliei Primarilor din
Judeflul Cahul
Dumitru OXANI, membru al Asociafliei Primarilor din Judeflul Chiºinãu
Iulia EªANU, ºefa Departamentului pentru Administraflie Publicã, Municipiul Chiºinãu
A doua etapã: o vizitã de studiu în Moldova a experflilor din România, Polonia, Slovacia ºi
Ungaria ºi o masã rotundã la Chiºinãu (planificatæ pentru februarie 2003)
Buget: $954

Editarea în limba englezã a materialelor mesei rotunde din octombrie 2001 „Educarea tole-
ranflei în societãflile multiculturale“
Organizatori: Institutul de Politici Publice din Moldova ºi Programul „Est Est“ al Fundafliei
Soros-Moldova
Buget: $3 751

PROIECTE DE PARTICIPARE
Dumitru DANU, preºedintele Comunitãflii Culturale a Romilor din Moldova
Soluflionarea problemelor economice, sociale, culturale øi educaflionale ale romilor, 17-23 ia-
nuarie, Skopje, Macedonia
Buget: $531
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Dragoº CUCEREANU, lector la ULIM
Drepturile omului ºi Internetul. Rolul ONG-urilor în uitilizarea Internetului, 22-26 ianuarie,
Kiev, Ucraina
Buget: $109

Marin ALLA, student la Facultatea de Drept a Universitæflii de Stat din Moldova
Comunitatea fiiganilor: integrarea într-o societate modernã, 22-27 ianuarie, Samara, Rusia
Buget: $452

Ahmad Djavid PAKNEHAD, preºedintele Centrului de Caritate pentru Refugiafli din Moldova
Michael GEBRE, preºedinte al Comunitæflii din Republica Moldova a Organizafliilor din fiãrile
Afro-Asiatice
Pavel BURGHELEA, ºef de department la Ministerul Justifliei din Moldova
Dinamica imigrãrii: Europa pentru tofli sau pentru elite?, 17-19 februarie, Odesa, Ucraina
Buget: $253

Anatol GREMALSCHI, director de program, Institutul de Politici Publice din Moldova
Imbunãtãflirea accesului la informaflia despre schimbãrile în sistemul educaflional, 9-10 febru-
arie, Bucureºti, România
Buget: $310

Tatiana PÎSCHINA, lector la Academia de Studii Economice din Moldova
Ajustãrile structurale în flãrile în tranziflie: poziflia economicã ºi socialã a femeii, 21-24 febru-
arie, Belgrad, Iugoslavia
Buget: $393

Ludmila JURAT, coordonator, Trustul European pentru Copii
Angela GANEA, manager, Departamentul Municipal pentru Protecflia Copilului din Chiºinãu
Parteneriatul dintre ONG-uri ºi autoritãflile locale: asigurarea protecfliei sociale a copiilor, 24
februarie – 1 martie, Barnaul, Rusia
Buget: $1 244

Vitalie POSTU, ºef al Departamentului Dezvoltare Comunitaræ, Centrul „CONTACT“
Un program analitic pentru dezvolarea ruralã, 14-16 martie, Timiºoara, România
Buget: $163

Evghenii GOLOªCEAPOV, coordonator, Amnesty International-Moldova
Educaflia în domeniul drepturilor omului în flãrile CSI, 5-8 aprilie, Tbilisi, Georgia
Buget: $557

Olesea IONCU, manager, Departamentul pentru Ajutorarea Oamenilor cu Disabilitæfli, Bibli-
oteca Municipalæ „B.P. Haºdeu“ din Chiºinãu
Bibliotecile în ajutorarea oamenilor cu handicap, 22-26 aprilie, Novosibirsk, Rusia
Buget: $684



Viorica GLADCHI, coordonator, Asociaflia „Terra Nostra“
Nelli GOREACEVA, membru al comitetului pãrintesc, ªcoala nr. 56 din Chiºinæu
Rodica UNGUREANU, profesoarã, Liceul „Liviu Deleanu“ din Chiºinãu
Valentina LUNGU, coordonator, Programul „Pas cu Pas“ din Moldova
Marina OLESCHI, membru al comitetului pãrintesc, ªcoala nr. 152 din Chiºinæu
Leon SLÃNINÆ, membru al comitetului pãrintesc, ªcoala nr. 152 din Chiºinæu
Nadejda ISAC, profesoarã, ªcoala nr. 152 din Chiºinãu
Anisia GULICÃ, director, ªcoala Medie din com. Pîrlifla
Aliona VETRICI, profesoarã, ªcoala Medie din com. Pîrlifla
Iurie GARBU, membru al comitetului pãrintesc, ªcoala Medie din Pîrlifla
Luca LUPAN, director al ªcoalii Medii din com. fiînflãreni
Liuba ØUBIN, membru al comitetului pãrintesc, ªcoala Medie din fiînflãreni
Inifliative comunitare, etapa a II-a a proiectului, 9-17 mai, Nowy Sacz, Polonia
Buget: $3 010

Iurie MOCANU, ºef de departament, Ministerul Educafliei din Moldova
RuWirEd: prin educaflia electronicã spre o societate civilã, 6-9 iunie, Tver, Rusia
Buget: $275

Maia MORÃRESCU, director de proiect, Centrul Universitar pentru Studii în Problemele
Genurilor Umane, Universitatea Pedagogicã de Stat  „Ion Creangã“ din Chiºinãu
Irina TURCULEfi, expert, Centrul Universitar pentru Studii în Problemele Genurilor Umane,
Universitatea Pedagogicã de Stat „Ion Creangã“ din Chiºinãu
Strategii pentru dezvolarea tineretului ºi a egalitãflii dintre genurile umane, 16-19 iunie, Bu-
hara, Uzbekistan
Buget: $1 219

Valentin CIUBOTARU, preºedintele Asociafliei BIOS
Agricultura urbanã ºi oraºe în tranziflie, 20-22 iunie, Sofia, Bulgaria
Buget: $568

Igor BOfiAN, preºedintele Asociafliei pentru Democraflie Participativæ
Igor BUCÃTARU, lector, Institutul de Studii Politice ºi Relaflii Internaflionale
Perspective ºi probleme în cooperarea ONG-urilor cu partidele politice, 21-23 iunie, Kiev,
Ucraina
Buget: $119

Angela CHICU, preºedintele Asociafliei Femeilor Profesioniste din Moldova
Sprijinirea femeii pe piafla muncii, 23-28 iunie, Samara, Rusia
Buget: $525

Elena RACU, asistent coordonator, Centrul de Informare ºi Documentare pentru Drepturile
Copiilor din Moldova
Claudia COADÃ, coordonator, Centrul de Informare ºi Documentare pentru Drepturile
Copiilor din Moldova
ªcoala de varã internaflionalã: Stop SIDA, 31 iulie – 3 august, Kopaornik, Polonia
Buget: $843
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læDina COJOCARU, Miºcarea Ecologistã din Moldova

Lucian RENIfiÃ, voluntar, student la ASEM
Doina CIOCANU, voluntar, Liceul din Cobani, Glodeni
Dorin JAMBÃ, voluntar, Liceul din Soroca
Crearea unei reflele est-europene de organizaflii ecologiste pentru studenfli, 28 iulie – 12 au-
gust, Bucureºti, România
Buget: $479

Viorelia PARTAS, manager în asistenflã socialã, Centrul Internaflional pentru Drepturile
Femeilor „La Strada“
Prevenirea traficului cu fiinfle umane: experienfla ONG-urilor, 27-28 august, Nijni Novgorod,
Rusia
Buget: $433

Virgiliu POPA, preºedintele Asociafliei „VitAs“, Cahul
HIV/SIDA în contextul european ºi problemele similare: cercetãri, politici, prevenire ºi îngrijire,
19-21 septembrie, Vilnius, Lituania
Buget: $862

Veaceslav BULAT, expert, Organizaflia Obøteascæ „Business Consulting Institute“
Igor KLIPII, director al Centrului pentru Formare Europeanã din Moldova
Implicaflii practice pentru dezvoltarea regiunilor din România, 19-21 septembrie, Sinaia,
România
Buget: $457

Elena DRAGANOV, preºedintele Centrului pentru Drepturile Copiilor ºi Tinerilor, Cahul
Contribuflia mentorilor la politica socialã: educaflia, justiflia juvenilã ºi bunãstatea copiilor, 2-6
octombrie, Konstancin, Polonia
Buget: $518

Svetlana BELEAEVA, directorul Liceului Român-Rus „Gaudeamus“
Mãsuri de prevenire a extremismului în comunitãflile multiculturale, 30 septembrie – 4 oc-
tombrie, Biºkek, Kîrgîzstan
Buget: $685

Liliana DONfiU, coordonator, Centrul pentru Informare ºi Studii în Problemele Femeii în
Moldova
Luciana IABANGI, consultant în drept, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din
Moldova
Dialogul politicilor regionale ºi susflinerea dezvoltãrii flãrilor din sud-estul Europei, 26-28 sep-
tembrie, Timiºoara, România
Buget: $416

Ina fiÎBÎRNÃ, coordonator de program, Centrul de Informare ºi Documentare pentru
Drepturile Copiilor
Cezar GAVRILIUC, voluntar, Centrul de Informare ºi Documentare pentru Drepturile Copiilor



Monitorizarea ºi recomandarea de politici pentru stoparea traficului de copii, 16-20
octombrie, Buºteni, România
Buget: $191

Corina CEPOI, coordonator la Centrul Independent de Jurnalism din Moldova
Dorina OSIPOV, coordonator la Asociaflia pentru Presa Independentã
Ion CIUMEICO, director al Asociafliei pentru Presa Independentã
Crearea ºi funcflionarea asociafliilor de presã scrisã în flãrile europene în tranziflie, 21-23
noiembrie, Moscova, Rusia
Buget: $810

Natalia GHILAªCU, coordonator la Asociaflia „Noua Civilizaflie“
Tudor DARIE, manager al proiectului „Consolidarea Presei ªcolare în Moldova“
Maria MACHEDON, coordonator la Asociaflia „Vatra Satului“
Tatiana CRÃCIUN, specialist în asistenflã tehnicã la Fondul Social de Investiflii din Moldova
Natalia NEAGU, coordonator la Asociaflia „Casa Europei“, Cahul
Schimb de experienflã între administrafliile publice din localitæflile rurale, 21-24 noiembrie,
Bãile Herculane, România
Buget: $491

Daniel DRÃGAN, ºef-adjunct al Departamentului de Stat pentru Migraflie
Maria JICOL, Ministerul Justifliei din Moldova
Cooperarea dintre România ºi Ucraina în probleme privind azilul ºi controlul de frontierã, 17-
20 noiembrie, Suceava, România
Buget: $139

Marin CEBOTARI, Asociaflia „Tinerii pentru Schimbare“
Programul pentru inifliative democratice: inifliativa DLP, 18-24 noiembrie, Ohrid, Macedonia
Buget: $502

Viorica POSTICÃ, coordonator la Centrul Educaflional „ProDidactica“
Alexandru GHERMAN, expert la Ministerul Educafliei din Moldova
Cæi de îmbunætæflire a manualelor: selecflie, politici ºi strategii, 4-8 decembrie, Baku, Azerbaigean
Buget: $1 037

Valeriu MOªNEAGA, profesor, dr. hab. în ºtiinfle politice, Universitatea de Stat din Moldova
Migrafliunea transfrontalierã în Europa Centralã ºi în cea de Est: probleme ºi experienfle de
reglementare, 12-15 decembrie, Budapesta, Ungaria
Buget: $331

Valeria CIOBANU, director al Institutului „William Nelson“ din Moldova
Caracteristicile contemporane ale democrafliei: noi ameninflãri la stabilitatea Asiei Centrale,
12-19 decembrie, Biºkek, Kîrgîzstan
Buget: $637

Total cheltuieli pentru realizarea programului Est Est: $120 219
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Sænætate publicæ

Sãnãtate publicã
Centrul Naflional de Informaflie 

Medicalã „Mednet“



În fotografie: Clinica Universitaræ de Asistenflæ Medicalæ Primaræ, mun.
Chiøinæu.

În cadrul Programului Sænætate Publicæ, Fundaflia Soros-Moldova, de
rînd cu alfli donatori, a susflinut crearea a douæ instituflii de asistenflæ
medicalæ primaræ în Republica Moldova: Centrul Medicilor de Familie
„PRO-SAN“ øi Clinica Universitaræ de Asistenflæ Medicalæ Primaræ. În
anul 2002 a fost acordat suport financiar în valoare totalæ de 
86 885, 00 dolari SUA pentru procurare de echipament øi dezvoltarea
colecfliei de carte a bibliotecii Clinicii Universitare de Asistenflæ
Medicalæ Primaræ.
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Viziune:
Sãnãtatea reflectã calitatea vieflii. Programul urmæreøte promovarea unei calitãfli înalte a
vieflii tuturor cetãflenilor din Republica Moldova. Aceastæ viziune este bazatã pe conceptul
de dezvoltare a sãnãtãflii publice (SP): înflelegerea cauzelor înrãutãflirii sãnãtãflii întregii popu-
lafliei ºi identificarea metodelor globale de intervenflie. Reforma sectorului sanitar, ceea ce
înseamnã transformarea structurii, funcfliei, finanflãrii ºi calitãflii serviciilor medicale, este
numai un element al acestei abordãri. Mai sînt încæ necesare: dezvoltarea în continuare a
resurselor umane, a structurilor ºi proceselor îndreptate spre iniflierea metodelor noi de
luare a deciziilor; promovarea unor relaflii echilibrate între cetãfleni, guvern, cercetãtori,
prestatori de servicii ºi investitori în sãnãtate; facilitarea schimbului de informaflie ºi expansi-
unea participãrii democratice etc.

Context:
Dezvoltarea capacitãflilor infrastructurii sãnãtãflii publice orientate spre populaflie, ceea ce
înseamnã forflã de muncã, sisteme informaflionale ºi organizaflii care protejeazã ºi pro-
moveazã sãnãtatea pentru tofli, este neglijatæ în Moldova.

Obiective:
– promovarea unei politici efective în domeniul sãnãtãflii publice (ex.: colectarea infor-

mafliei pentru identificarea problemelor majore ºi punerea acestei informaflii la dispoziflia
populafliei, elaborarea de soluflii practice bazate pe dovezi, evaluarea øi aplicarea lor);

– conºtientizarea necesitãflii dezvoltærii infrastructurii sãnãtãflii publice, orientate spre popu-
laflie (ex.: sisteme pentru supravegherea maladiilor ºi capacitãfli de intervenflie, orientarea
spre prevenirea maladiilor, asigurarea cu servicii de sãnãtate calitative etc.);

– dezvoltarea profesionalã a specialiºtilor din domeniul sãnãtãflii publice ºi al medicinii
clinice prin asigurare cu training ºi prin implementarea calitativã a standardelor clinice ºi
a eticii profesionale;

– promovarea participãrii populafliei la procesul de luare a deciziilor cu privire la sãnãtate.

Programul „Sænætate publicæ“



SUBPROGRAME:
– Dezvoltarea competenflei specialiºtilor din domeniul sãnãtæflii publice
– Dezvoltarea sistemelor informaflionale din domeniul sãnãtæflii publice
– Promovarea îngrijirilor paleative
– Sprijinirea persoanelor cu dereglæri mintale
– Reducerea noxelor
– Seminarele Salzburg pentru medici
– Seminarele Schweitzer
– Sãnãtatea femeii

SUBPROGRAMUL „DEZVOLTAREA COMPETENfiEI SPECIALIØTILOR 
ÎN DOMENIUL SÃNÃTÆfiII PUBLICE“
(în colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã, New York)

Unul din cele mai importante componente al sistemului de sãnãtate îl constituie resursele
umane sau, mai exact, buna pregãtire a specialiºtilor în materie de sãnãtate publicã: a) per-
soane cu funcflii de decizie ºi manageri; b) personalul tehnic (epidemiologi, biostatisticieni
etc.); c) personalul medical. Pentru a antrena aceastã forflã de muncã, este nevoie de a lansa
ºi dezvolta programe educaflionale, începînd de la cursuri scurte, învãflãmînt la distanflã øi
terminiind cu masterat ºi doctorat în domeniul sãnãtãflii publice. Astfel, scopul subprogra-
mului este de a dezvolta programe de masterat ºi module scurte în domeniul sãnãtãflii pub-
lice. În vederea unei strategii de lungã duratã, programul se orienteazã spre crearea unei
øcoli de sãnãtate publicã. În aceastã ordine de idei, subprogramul a cooperat cu Univer-
sitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie „N. Testemiflanu“, cu Centrul de Sãnãtate Publicã ºi
Management Sanitar ºi cu Centrul de Medicinã Preventivã. In cadrul acestui subprogram au
fost susflinute o serie de proiecte ºi activitãfli pe care le vom menfliona mai jos.

Proiectul „Dezvoltarea capacitãflilor în domeniul sãnãtãflii publice“
Beneficiar: Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie „N. Testemiflanu“
Director de proiect: Oleg LOZAN
Realizæri: în cadrul acestui proiect Universitatea de Stat de Medicinã ºi Farmacie „N. Tes-
temiflanu“ a creat un centru de instruire continuã care serveºte ca bazã pentru ªcoala de
Sãnãtate Publicã ºi a implementat primul modul scurt pe tema „Specificul Asigurãrilor
Medicale Obligatorii în Republica Moldova“.
Buget: $56 000

Beneficiari: Mihai CIOCANU, Elena VOVC, Oleg LOZAN
Realizæri: beneficiarii au participat la Seminarul internaflional „Domenii prioritare în sãnã-
tatea publicã“ desfãºurat la Tver, Rusia, în perioada 1-10 iulie. Scopul seminarului a fost sã
întruneascã reprezentanflii øcolilor de sãnãtate publicã ºi specialiºtii din domeniu din spafliul
CSI pentru a-i familiariza cu problemele actuale în domeniul politicilor de sãnãtate publicã
ºi al metodicilor de cercetare.
Buget: $4 000

Beneficiar: Valeriu SAVA
Realizæri: participarea la ªcoala de Varã Internaflionalã „Finanflarea ºi managementul servici-
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æilor de sãnãtate“, desfãºuratã la Sinaia, România, în perioada 1-7 septembrie ºi la Conferinfla

a XXIV-a anualã a Asociafliei ªcolilor de Sãnãtate Publicã din Regiunea Europeanã, desfãºuratã
la Zagreb, Croaflia, în perioada 28 septembrie – 1 octombrie.
Buget: $1 420

Beneficiari: Maria CRECIUN, Elena MAXIMENCO
Realizare: a fost alocatæ o bursæ de studii pentru Programul de masterat în materie de sãnã-
tate publicã în cadrul ªcolii de Sãnãtate Publicã din Ierusalim, Israel, desfãºurate în perioada
septembrie 2002 – septembrie 2003.
Buget: $2 040

Beneficiari: Igor CIOBANU, Luminifla APETRI
Obiective: acordarea suportului financiar pentru realizarea proiectelor în domeniul sãnãtãflii
publice, elaborate de absolvenflii anului 2002 ai ªcolii de Sãnãtate Publicã, Ierusalim, Israel.
Buget: $10 000

Beneficiari: Svetlana ªTEFANEfi, Ludmila GOMA
Realizæri: participarea la Programul de stagieri pentru profesori, desfãºurat la Ierusalim,
Israel, în perioada 11 octombrie – 10 noiembrie
Buget: $1 830

Beneficiari: Ruslan DAVID, Eugen BENDELIC, Olga CERNEfiCHI, Oleg LOZAN
Realizare: participarea la Institutul de Studii prin Internet în Domeniul Sænætæflii Publice, Cen-
trul de Control al Maladiilor, desfãºurat la Debrecen, Ungaria, în perioada 4-14 decembrie,
în scopul implementãrii învãflãmîntului la distanflã, bazat pe Internet în Republica Moldova.
Buget: $2 560

Alte cheltuieli: $1 652
Total cheltuieli: $79 502

DEZVOLTAREA SISTEMELOR INFORMAfiIONALE 
APLICATE ÎN DOMENIUL SÃNÃTÆfiII PUBLICE
(în colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã, New York)

Scopul programului este de a îmbunãtãfli procesul de luare a deciziilor prin dezvoltarea sis-
temului de colectare, stocare, analizã øi distribuire a informafliei în domeniul sãnãtãflii pub-
lice din Republica Moldova. În cadrul programului au fost susflinute urmãtoarele proiecte ºi
activitãfli:

Proiectul „Dezvoltarea sistemelor informaflionale judeflene aplicate în domeniul sãnãtæflii“ 
Beneficiar: Centrul ªtiinflifico-Practic pentru Sãnãtate Publicã ºi Management Sanitar
Director de proiect: Petru CRUDU
Realizæri: în cadrul proiectului a fost procurat echipament pentru cinci direcflii judeflene de
sãnãtate, au fost organizate traininguri pentru personalul implicat în colectare, stocare ºi dis-
tribuire a informafliei la nivel judeflean cu scopul de a elabora profilul teritorial de sãnãtate.
Buget: $30 000



Proiectul „MedNet – reflea corporativã a Ministerului Sãnãtãflii“ 
Beneficiar: Centrul ªtiinflifico-Practic pentru Sãnãtate Publicã ºi Management Sanitar
Director de proiect: Dumitru VOLCOV
Obiective: fortificarea reflelei de schimb de informaflie ºi a accesului Internet pentru toate
institufliile medicale ale Ministerului Sãnãtãflii. Acest proiect prezintã finalizarea logicã a Pro-
gramului „Internet Medical“ al Fundafliei Soros-Moldova.
Buget: $20 000

Beneficiari: Dumitru VOLCOV, Petru CRUDU
Realizare: participarea la întrunirea reprezentanflilor proiectelor susflinute financiar de
Fundaflia Soros pentru a face schimb de experienflã, desfãºuratæ la Vilnius, Lituania, în peri-
oada 22-25 septembrie.
Buget: $1 220

Alte cheltuieli: $619
Total cheltuieli: $51 839

PROMOVAREA ÎNGRIJIRILOR PALEATIVE
(în colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã, New York)

Scopul programului este de a îmbunãtãfli calitatea vieflii persoanelor aflate în faza finalã a
bolii prin promovarea activitãflilor de îngrijire ºi tratament paleativ. În cadrul programului a
fost organizat un concurs pentru organizafliile active în domeniu. Urmãtoarele proiecte au
obflinut finanflare:

Beneficiar: Asociaflia „Respiraflia a Doua pentru Oamenii în Etate“
Director de proiect: Irina BAICALOV
Obiective: crearea unui centru informaflional pentru susflinerea pacienflilor aflafli în faza fina-
læ a bolii ºi a rudelor lor, în municipiul Bãlfli, ºi derularea unui program de instruire a medi-
cilor de familie din nordul Moldovei în domeniul îngrijirilor paleative.
Buget: $9 473

Beneficiar: Asociaflia Medicalã Teritorialã „Centru“
Director de proiect: Anadela GLAVAN
Obiective: crearea unui centru informaflional-consultativ pentru pacienflii cu maladii incu-
rabile ºi pentru rudele lor.
Buget: $7 515

Beneficiar: Fundaflia „Angelus-Moldova“
Director de proiect: Valerian ISAC
Obiective: organizarea unui program de pregætire de instructori din rîndul medicilor, asis-
tentelor medicale, lucrãtorilor sociali ºi psihologilor.
Buget: $7 601

Beneficiar: Asociaflia Asistentelor Medicale din Republica Moldova
Director de proiect: Elena STEMPOVSCHI
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ºi din UTA Gãgãuzæ pentru a acorda îngrijiri paleative la domiciliu pacienflilor cu boli incu-
rabile.
Buget: $3 235

Alte cheltuieli: $271
Total cheltuieli: $28 095

SPRIJINIREA PERSOANELOR CU DEREGLÃRI MINTALE
(în colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã, New York)

Scopul programului este de a îmbunãtãfli calitatea vieflii a persoanelor cu dereglãri mintale
prin promovarea activitãflilor de sprijin al acestei categorii de populaflie din Republica
Moldova. În cadrul programului a fost continuatã finanflarea urmãtoarelor organizaflii active
în domeniu:

Proiectul „Reabilitarea psihosocialã a persoanelor cu dereglãri mintale“
Beneficiar: Organizaflia Obºteascã „Somato“
Director de proiect: Jana CHIHAI
Realizæri: a fost oferitã asistenflã medicalã, socialã ºi ocupaflionalã copiilor ºi maturilor cu
dereglãri mintale în cadrul Centrului de Sãnãtate Mintalã „Somato“ din municipiul Bãlfli.
Buget: $17 940

Proiectul „Drepturi egale pentru copiii cu necesitãfli speciale“
Beneficiar: Organizaflia Obºteascã „Femeia ºi Copilul – Protecflie ºi Sprijin“
Director de proiect: Alexandra GRAJDIAN
Realizæri: a fost oferitã asistenflã psihopedagogicã ºi socialã copiilor cu cerinfle educative spe-
ciale, au fost acordate consultaflii familiilor; în cadrul Centrului „Speranfla“ comunitatea a
fost informatæ despre problemele existente în oraºul Criuleni.
Buget: $13 910

Proiectul „Integrarea persoanelor cu handicap mintal în familie ºi societate“
Beneficiar: Centrul pentru Protecflia Psihicului Uman „ProUman“
Director de proiect: Mihail MELNIC
Realizare: a fost acordatã asistenflã clinicã, clinico-socialã la domiciliu persoanelor cu
dereglãri mintale din municipiul Chiºinãu, folosindu-se programul de corecflie mintalã drept
instrument de acfliune.
Buget: $8 150

Beneficiar: Jana CHIHAI
Realizare: participarea la Conferinfla internaflionalã „Necesitãflile persoanelor ce suferã de
HIV/SIDA“, desfãºuratã la Sinaia, România, în perioada 25-27 mai.
Buget: $110

Beneficiari: Svetlana SALBEROVA, Irina ZATUØEVSCHI, Lilia COJOCARU
Realizare: participarea la Conferinfla internaflionalã „Mass-media ºi sprijinul persoanelor cu



handicap mintal“, desfãºuratã la Budapesta, Ungaria, în perioada 14-18 iulie.
Buget: $1 320

Beneficiari: Silvia GHERASIM, Jana CHIHAI
Realizare: participarea la Conferinfla internaflionalã „Intervenflii timpurii ºi susflinerea acordatæ
persoanelor cu schizofrenie“, desfãºuratã la Budapesta, Ungaria, în perioada 4-7 august.
Buget: $890

Beneficiar: Alexandra GRAJDIAN
Realizare: participarea la programul de vizite a centrelor-modele de sprijin al persoanelor cu
dereglãri mintale, desfãºurat la Vilnus, Lituania, în perioada 22-28 septembrie.
Buget: $645

Beneficiari: Cornelia IACUBOVSCHI, Jana CHIHAI
Realizare: participarea la programul de vizite a centrelor-modele de sprijin al persoanelor cu
dereglãri mintale, desfãºurat la Cluj, România, în perioada 21-25 octombrie.
Buget: $200, 00

Beneficiar: Alexandra GRAJDIAN
Realizare: participarea la programul de vizite a centrelor-modele de sprijin al persoanelor cu
dereglãri mintale, desfãºurat la Vilnus, Lituania, în perioada 2-6 decembrie.
Buget: $575

Alte cheltuieli: $2 350
Total cheltuieli: $46 090

SEMINARIILE „SALZBURG“ PENTRU MEDICI
(în colaborare cu Fundaflia Austro-Americanæ ºi cu Institutul pentru o Societate Deschisã,
New York)

Programul contribuie la ridicarea calitãflii serviciului medical în Republica Moldova prin
acordarea posibilitãflii de a participa la seminariile consacrate metodelor avansate de diag-
nostic ºi tratament pentru medici din diverse domenii ale medicinii. Programul este admi-
nistrat de Centrul Naflional de Informaflie Medicalã (vezi raportul centrului la pagina
www.ncmi.mednet.md).

Beneficiar: Centrul Naflional de Informaflie Medicalã „MedNet“
Director de proiect: Viorica ROTARU
Realizare: douãzeci ºi nouã de medici din Republica Moldova au participat la seminariile
specializate din Salzburg, Austria, pe parcursul anului 2002.
Total cheltuieli: $20 982

SEMINARIILE „SCHWEITZER“
(în colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã, New York ºi cu Institutul Umanistic
„Albert Schweitzer“) (IUAS)
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conferinfle regionale, la seminarii pentru cîteva flari ºi la seminarii pentru o singuræ flarã, orga-
nizate de Institutul Umanistic „Albert Schweitzer“ (IUAS), precum ºi la organizarea acestor
conferinfle în Republica Moldova.

IUAS în colaborare cu Fundaflia Soros-Moldova ºi cu UNICEF-Moldova au organizat Confe-
rinfla internaflionalã „Experienfla acumulatæ în dezvoltarea medicinii de familie în flãrile CSI ºi
ale Europei de Est“, desfãºuratã la Chiºinæu, Moldova, în perioada 4-6 iunie. La acest eveni-
ment au participat 64 persoane din 13 flæri din spafliul CSI ºi din cel al Europei de Est.
Buget: $22 650

IUAS în colaborare cu Fundaflia Soros-Moldova au organizat Conferinfla internaflionalã
„Violenfla generatæ de conflictele dintre genuri umane – o problemã a sãnãtãflii publice“,
desfãºuratã la Chiºinæu, Moldova, în perioada 31 ianuarie – 2 februarie. La acest eveniment
au participat 76 persoane din 19 flæri din spafliul CSI, din Europa de Est ºi din Mongolia.
Buget: $27 935

Beneficiari: Rodica COMENDANT, Boris GÂLCÃ, Galina LEªCO
Realizare: participarea la Conferinfla internaflionalã „Metode de contracepflie urgentã“,
desfãºuratã la Kiev, Ucraina, în perioada 21-23 martie.
Buget: $300

Beneficiari: Ion BÆHNÆREL, Irina ZATUØEVSCHI, Victoria TATARU
Realizare: participarea la Conferinfla internaflionalã „Controlul tabagismului“, desfãºuratã la
Bled, Slovenia, în perioada 26-28 septembrie.
Buget: $2 662

Beneficiari: ªtefan GHEORGHIfiÃ, Viorel CALISTRU, Tudor VASILIEV
Realizare: participarea la Conferinfla internaflionalã „Tratamentul HIV/SIDA ºi suportul acor-
dat grupurilor vulnerabile de populaflie“, desfãºuratã la Kiev, Ucraina în perioada 21-23
noiembrie.
Buget: $470

Beneficiari: ªtefan GHEORGHIfiÃ, Valentin BALAN, Victor BURINSCHI, Raisa BÆRBUfiÆ,
Dumitru LATÎCEVSCHI
Realizare: participarea la Conferinfla internaflionalã „Integrarea serviciilor ºi a programelor
pentru TB ºi HIV/SIDA“, desfãºuratã la Vilnus, Lituania, în perioada 28 octombrie – 5
noiembrie.
Buget: $2 772

Total cheltuieli: $56 789

REDUCEREA NOXELOR
(în colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã, New York)

Scopul programului este de a reduce impactul noxelor medicale ºi al celor sociale ce flin de
utilizarea intravenoasã a drogurilor ºi de a preveni rãspîndirea infecfliei HIV/SIDA printre uti-



lizatorii de droguri injectabile. Activitãflile au fost susflinute financiar ºi de Fundaflia SIDA Est-
Vest din Ucraina cu o sumæ totalã de $34 318. Programul a continuat sã susflinã activitãflile
de reducere a noxelor (ale organizafliilor guvernamentale ºi neguvernamentale), participarea
la conferinfle, seminarii ºi laboratoare de lucru a personalului implicat în proiecte dupã cum
urmeazã:

Beneficiar: ONG „Tinerii pentru Dreptul la Viaflã“, filiala Bælfli
Director de proiect: Ina BIRIUCOVA
Realizæri: au fost prestate servicii pentru 1372 utilizatori de droguri intravenoase; a fost sta-
bilitæ o linie fierbinte pentru problemele HIV/SIDA ºi pentru consumatorii de droguri.
Buget: $16 982

Beneficiar: Asociaflia Obºteascã „Împreunã sã Salvãm Viitorul“
Director de proiect: Iurie OSOIANU
Realizæri: au fost prestate servicii pentru 292 utilizatori de droguri intravenoase; au fost
oferite consultaflii pentru utilizatorii de droguri intravenoase.
Buget: $9 484

Beneficiar: Centrul de Educaflie ºi Reabilitare „Adolescentul“, or. Orhei
Director de proiect: Tatiana SOROCOVICI
Realizæri: au fost prestate servicii pentru 323 utilizatori de droguri intravenoase din or. Orhei
ºi Rezina; au fost oferite consultaflii specializate, au fost distribuite materiale informaflionale.
Buget: $11 010

Beneficiar: Asociaflia Obºteascã „AntiHIV“
Director de proiect: Ruslan DAVID
Realizæri: au fost elaborate 6 tipuri de materiale informaflionale pentru reflea cu un tiraj total
de 53 000 copii, a fost dezvoltatæ pagina de Internet; a fost organizat trainingul „Asigurarea
informaflionalã în cadrul reflelei de reducere a noxelor“.
Buget: $10 740

Beneficiar: Centrul Naflional de Medicinã Preventivã, Centrul SIDA
Director de proiect: Ecaterina IOVU
Realizæri: au fost prestate servicii pentru 1118 utilizatori de droguri intravenoase, au fost
oferite consultaflii specializate, au fost distribuite materiale informaflionale.
Buget: $9 084

Beneficiar: Programul Nafliunilor Unite pentru Dezvoltare, Moldova
Director de proiect: Viorica GHIMPU
Realizæri: a fost elaborat cadrul legal pentru HIV/SIDA ºi pentru consumul de droguri, au
fost fæcute vizite de lucru atît în cadrul proiectelor din flarã, cît ºi în cadrul unor proiecte de
peste hotare, au fost organizate seminarii pentru reprezentanflii mass-media care reflectã
problemele HIV/SIDA ºi ale consumului de droguri.
Buget: $20 000

Fundaflia Soros-Moldova în comun cu Organizaflia Obºteascã „Reforme Medicale în
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æPenitenciare“ a organizat Conferinfla internaflionalã „Reducerea noxelor în penitenciare“,

desfãºuratã la Chiºinãu în perioada 13-15 noiembrie. La conferinflæ au participat 34 per-
soane, beneficiarii Programului internaflional de reducere a noxelor.
Buget: $12 761

Beneficiar: Centrul Educaflional „Alcoolismul ºi Narcomania“
Realizæri: a fost organizatæ Conferinfla internaflionalæ „Modelul Minnesota în tratarea depen-
denflelor“, desfãºuratã la Chiºinãu, Moldova, în perioada 5-7 decembrie.
Buget: $4 900

Beneficiari: Ion VELENCIUC, Mihai DUBINA, Aliona CUCOª, Lucia MARCOCI
Realizæri: participarea la Seminarul „Lucrul în teritoriu“, desfãºurat la Krakovia, Polonia, în
perioada 7-11 februarie.
Buget: $2 836

Beneficiari: Dumitru LATICEVSCHI, Alexei LEORDA, Mihail IVANOV, Tatiana SOROCOVICI
Realizæri: beneficiarii au participat la Seminarul „Servicii de asistenflã acordate minoritãflilor ºi
dezvoltarea relafliilor comunitare“, desfãºurat la Sofia, Bulgaria, în perioada 6-10 februarie.
Buget: $2 364

Beneficiar: Tatiana SOROCOVICI
Realizare: participarea la Conferinfla Europa/ENMP „Sexul comercial ºi sãnãtatea în Europa“,
desfãºuratã la Milton Keynes, Marea Britanie, în perioada 17-21 ianuarie
Buget: $606

Beneficiari: Anatol MARANDICI, Anatolie ADAJUC
Realizare: participarea la Conferinfla „Tratamentul de substituflie cu metadonã“, desfãºuratã
la Kiev, Ucraina, în perioada 27-28 februarie
Buget: $214

Beneficiari: Serghei STOLEAR, Ina BIRIUCOVA
Realizare: participarea la Seminarul „Necesitãflile persoanelor infectate cu HIV/SIDA“, desfã-
ºurat la Sinaia, România, în perioada 24-28 mai.
Buget: $169

Beneficiari: Serghei STOLEAR, Eduard NENESCU, Ecaterina IOVU, Nicolai BORDENIUC
Realizare: participarea la Seminarul de lucru „Consilierea pînã ºi dupã testarea HIV/SIDA“,
desfãºurat la Varºovia, Polonia, în perioada 21-23 septembrie
Buget: $1 205

Beneficiar: Dumitru LATICEVSCHI
Realizare: participarea la Conferinfla a 6-a europeanã „Servicii pentru utilizatorii de droguri
intravenoase ºi pentru persoanele infectate cu HIV/SIDA în penitenciare“, desfãºuratã la
Viena, Austria, în perioada 9-12 octombrie
Buget: $841



Beneficiar: Oleg EFTODI
Realizare: participarea la Seminarul „Poliflia ºi drogurile“, desfãºurat la Praga, Cehia, în peri-
oada 3-6 noiembrie
Buget: $641

Alte cheltuieli: $10 678
Total cheltuieli: $148 833

SÃNÃTATEA FEMEII
(în colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisã, New York)

Beneficiar: Societatea de Combatere a Maladiilor Infecflioase în Obstetricã ºi Ginecologie
Director de proiect: Rodica COMENDANT
Realizæri: a fost instituflionalizatæ metoda de avort prin aspirarea manualã vacuum, care este
o metodã mult mai sigurã decît cele existente în Republica Moldova; au fost pregætifli
instructori în domeniu.
Buget: $25 000

Beneficiar: Rodica COMENDANT
Realizare: participarea la Adunarea anualæ a Federafliei Americane de Avort, desfãºuratã la
San José, California, în perioada 15-17 aprilie.
Buget: $2 296

Total cheltuieli: $27 296

ALTE PROIECTE
Beneficiar: Asociaflia Neurochirurgilor din Republica Moldova
Director de proiect: Grigore ZAPUHLÎH
Realizare: organizarea unui curs de instruire în domeniu cu participare internaflionalã.
Buget: $4 442

Beneficiar: Compania Naflionalã de Asigurãri în Medicinã
Director de proiect: Mircea BUGA
Realizæri: înregistrarea agenfliilor teritoriale ale Companiei Naflionale de Asigurãri în Medi-
cinã ºi organizarea trainingului pentru personalul acestor agenflii; asigurarea biroului com-
paniei cu echipament.
Buget: $30 000

Total cheltuieli: $34 442

Total cheltuieli pentru realizarea programului „Sænætate publicæ“: $514 467
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Viziune:
Sistemul de ocrotire a sãnãtãflii din Republicã Moldovã trebuie sæ devinæ o structurã bine
pusã la punct, acoperitã de o reflea performantã de comunicaflie, în care informaflia trebuie
sæ fie în serviciul sãnãtãflii oamenilor.

Realizæri:
În anul 2002 activitatea organizafliei a fost axatã pe asigurarea continuitãflii dezvoltãrii
resurselor informaflionale în domeniul medicinii, pe de o parte, ºi pe implementarea
proiectelor noi, pe de altã parte. Pentru persoanele care nu au acces la reflea ºi-a menflinut
activitatea sala de calculatoare a CNIM „MedNet“ cu acces la Internet ºi la serviciile reflelei.
Utilizatorii acestor sãli au posibilitatea de a folosi toate resursele accesibile, serviciile reflelei
medicale INTRANET ºi ale reflelei globale INTERNET, accesul la laboratoarele de computere
ºi la toatã informaflia oferitã rãmînînd a fi în continuare gratuit pentru tofli doritorii.

A fost elaborat ºi funcflioneazã Portalul Medical, un ghid profesional de informare în lumea
medicalã, din care persoanele interesate pot afla totul despre activitatea comunitãflii medi-
cale naflionale ºi a celei internaflionale, în special despre proiectele de interes major. În
cadrul Portalului Medical continuã sã fie actualizatã ºi reînnoitã permanent presa medicalã
ºi celelalte ºapte compartimente. La Concursul „WebTop 2002“, organizat de Fundaflia
Soros-Moldova, la categoria „Sãnãtate Publicã“, Centrul „MedNet“ a obflinut Premiul II pen-
tru crearea paginii de Internet „MedNet – Portal Medical“.

Centrul Naflional de Informaflie
Medicalã „MedNet“ (CNIM)

Adresa: str. Testemiflanu nr. 27
MD 2025, Chiºinãu, Republica Moldova

Tel/Fax.: (373 2) 727577, 727581
E-mail: medinfo@mednet.md

http:// www.mednet.md 
Director: Viorica SÎRBU

NATIONAL
CENTER
OF MEDICAL
INFORMATION

WORLD
WIDE
WEB



Al treilea an la rînd, centrul organizeazã cursuri gratuite de informaticã, orientate spre
nevoile utilizatorilor (pentru medici ºi personalul medical din institufliile medicale munici-
pale ºi judeflene).

Obiective:
– promovarea ºi dezvoltarea infrastructurii informaflionale în domeniul medicinii, dezvoltarea

reflelei naflionale de schimb de informaflie medicalã, precum ºi contribuflia la ridicarea
nivelului de studii universitare ºi postuniversitare medicale în Republica Moldova;

– facilitarea accesului comunitãflii medicale din Republica Moldova la informaflia medicalã
modernã;

– stimularea comunicãrii ºi schimbului de informaflii prin utilizarea tehnologiilor moderne
atît pe plan naflional, cît ºi internaflional;

– promovarea ºi implementarea tehnologiilor moderne în procesul pregãtirii cadrelor me-
dicale în Republica Moldova.

Graflie suportului financiar al Fundafliei Soros-Moldova ºi al altor organizaflii, CNIM „Med-
Net“ a prelungit ºi a realizat pe parcursul anului 2002 urmãtoarele programe ºi proiecte:

Programul medical Internet
Obiective: crearea unei reflele computerizate pentru institufliile medicale din raza municipi-
ului Chiºinãu, realizarea Portalului Informaflional Medical, monitorizarea ºi plasarea pe
Internet a presei periodice medicale, asigurarea accesului liber a comunitãflii medicale la
resursele informaflionale din Internet, la poºta electronicã ºi la bazele de date medicale.

Portalul Informaflional Medical a devenit în lumea medicalã un ghid profesional care reflectã
momente importante din activitatea comunitãflii medicale naflionale ºi internaflionale.
Plasarea Portalului Informaflional Medical pe serverul CNIM „MedNet“, care se aflã în cen-
trul reflelei medicale, permite concentrarea într-un singur loc a unei cantitãfli maxime de
resurse informaflionale medicale, necesare atît utilizatorilor Centrului, cît ºi altor persoane
interesate de probleme de medicinã ºi ocrotire a sãnãtãflii în Republica Moldova.

În prezent, utilizatorii au acces la toate cele opt compartimente ale portalului: Presa despre
sãnãtate; Comunicate de presã ale Ministerului Sænætæflii; Statistica medicalã; Activitãflile
CNIM „MedNet“; Seminarele medicale din Salzburg; Organizaflia Mondialã a Sãnãtãflii din
Republica Moldova; Evenimente în domeniul medicinii, Anunfluri. Din momentul deschiderii
CNIM „MedNet“ ºi pînã în prezent pagina din Internet a CNIM „MedNet“ a fost accesatã de
peste 740000 ori din circa 570 domenii externe ºi interne. Numãrul de adresãri la resursele
informaflionale ale CNIM „MedNet“ la momentul actual este de peste 1200 pe zi.

Buget total: $75 568
Fundaflia Soros-Moldova: $44 010 (buget 2001)
Alte surse (UNICEF, AIHA, WHO): $16 823

Seminarele medicale din Salzburg
(în colaborare cu Fundaflia Austro-Americanã ºi cu Institutul pentru o Societate Deschisã,
New York)
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diagnostic ºi tratament, folosite în Occident. Seminariile din Salzburg includ: Seminarele
Cornell pentru medicina adultului, Seminarele Philadelphia pentru pediatri; Seminarele
Duke pentru medicii de familie ºi pentru specialiºti în sãnãtate publicã ºi Seminarele
Columbia. Toate cheltuielile pentru cãlãtorie, sejur ºi studii sînt acoperite de Institutul pen-
tru o Societate Deschisã din New York ºi de Ministerul Federal de ªtiinfle din Austria.
Proiectul va fi finanflat pînã în 2005.

Stagierile se desfãºoarã în flux continuu, iar concursul pentru a participa la ele are loc de
douã ori pe an. În perioada desfæøurãrii proiectului la concurs au participat peste 184 spe-
cialiºti, avînd posibilitatea de a stabili contacte cu medici din diverse flãri. În acelaºi timp, 
s-au dezvoltat relaflii de parteneriat cu oficiul Fundafliei Austro-Americane din Salzburg.

O realizare importantã a fost crearea Clubului Deschis pentru Medici. Este planificatã orga-
nizarea conferinflelor pentru medici.

Buget total: $16 550
Fundaflia Soros–Moldova: $16 550

Crearea pe Internet a unei interfefle a Anuarului statistic „Sãnãtatea publicã în Republica
Moldova“
(în colaborare cu Centrul ªtiinflifico-Practic „Sãnãtate Publicã ºi Management Sanitar“
(CªPSPMS))

Proiectul urmãrea strategia de lansare a Anuarului statistic 1999 în regim on-line cu imple-
mentarea tehnicilor avansate de completare a datelor (introducerea datelor, informafliilor
noi, preluate din activitatea CªPSPMS pe parcursul anilor 2000 ºi 2002) cu vizualizarea prin
intermediul interfeflei grafice.

Anuarul statistic, elaborat de cãtre CªPSPMS, este considerat, pe drept cuvînt, una din cele
mai valoroase realizãri din domeniul sãnãtãflii publice din Republica Moldova. Lucrarea
cuprinde diverse aspecte ale serviciilor de sãnãtate ºi constituie prin evidenfla lor un ghid
ºtiinflifico-practic în implementarea noilor abordãri în realizarea diverselor strategii, activitãfli
de redresare a situafliei de crizã din domeniul sãnãtãflii naflionale. Lucrarea a fost lansatæ în
luna aprilie 2002 în regim on-line pe Internet oferind urmãtoarele avantaje:
– reprezentarea rezultatelor statistice în interfaflã graficã;
– posibilitãfli avansate de cãutare dupã unul sau dupæ multiple criterii ºi intrepretarea rezul-

tatelor în interfafla graficã;
– posibilitatea de completare a anuarului cu date noi.

Buget total: $2 000 (buget 2001)
Fundaflia Soros-Moldova: $2 000



Dezvoltarea sistemului informaflional la nivel judeflean în Moldova
(în colaborare cu Centrul ªtiinflifico-Practic „Sãnãtate Publicã ºi Management Sanitar“)

Acest proiect reprezintã primul pas în dezvoltarea sistemului informaflional în domeniul
sãnãtãflii la nivel judeflean. Scopul proiectului este crearea condifliilor necesare pentru evi-
denfla statisticã, efectuatã la nivel de judefl, prin dezvoltarea ulterioarã a sistemelor informa-
flionale din cadrul Direcfliilor Judeflene de Sãnãtate, prin elaborarea programului
computerizat, prin plasarea pe Internet a documentafliei statistice, prin instruirea colectivului
de medici ºi a personalului tehnic în vederea utilizærii calculatorului, a sistemelor
operaflionale ºi prin informaflionale ºi pregãtirea unor cadre capabile sã profite de avantajele
tehnologiilor moderne.

CNIM „MedNet“, de comun acord cu CSPMS, în baza Proiectului de parteneriat cu gene-
ricul „Dezvoltarea sistemului informaflional la nivel judeflean în Moldova“, a organizat un
program de instruire pentru medicii ºi personalul tehnic din cadrul Direcfliilor Judeflene de
Sãnãtate. 20 de persoane au învãflat sã utilizeze calculatorul, sistemele operaflionale ºi
Internet-ul.

Buget total: $8 530
Fundaflia Soros-Moldova: $8 530

Centrul Naflional de Informaflie Medicalã – Centru de instruire în domeniul sistemelor infor-
maflionale din domeniul sãnãtãflii publice
Scopul proiectului constã în crearea unui fundament de colaborare cu USMF „N. Testemi-
flanu“ ºi cu Centrul ªtiinflifico-Practic „Sãnãtate Publicã ºi Management Sanitar“ pentru
crearea unui program de instruire.

Obiectivul final este de a pregãti un personal în domeniul sãnãtãflii publice, instruit, capabil
sã profite de avantajele sistemului informaflional ºi ale tehnologiilor moderne.

În urma restructurãrii Centrului „MedNet“ ºi preluærii sarcinilor de bazã de cætre Centrul
„Sãnãtate Publicã ºi Management Sanitar“, departament al Ministerului Sãnãtãflii, Centrul
Naflional de Informaflie Medicalã a decis sã se specializeze într-un domeniu mai îngust, ºi
anume în prestarea serviciilor de instruire a personalului medical (inclusiv a studenflilor) cætre
utilizatorii de bazã ai reflelei create pe parcursul a trei ani de activitate. În aceºti ani s-a con-
stituit o reflea informaflionalã medicalã performantã – „MedNet“, care are ca scop stocarea,
analiza ºi distribuflia informafliei medicale prin intermediul celor mai moderne metode. În
acelaºi timp s-a urmãrit o cerere sporitã din partea potenflialilor utilizatori ai programelor de
instruire, începînd cu „Bazele utilizãrii calculatorului“, continuînd cu „Sistemul global infor-
maflional internet“ pînã la „Sisteme informaflionale în domeniul sãnãtãflii publice“.

Buget total: $4 785
Fundaflia Soros-Moldova: $4 785

Total cheltuieli: $33 373
Total Fundaflia Soros-Moldova: $16 550
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Dezvoltare economicæ

Dezvoltare economicã ruralã
Alianfla Microfinanflare Moldova



În fotografie: Cooperativa de Întreprinzãtori „Cerbal-TEH”, com.
Budeºti, mun. Chiºinãu.

Cooperativa de Întreprinzãtori „Cerbal-TEH” a beneficiat în cadrul
Programului de granturi investiflionale mici de un grant în valoare de 5
673 dolari SUA pentru crearea unui centru de prestãri servicii agricole
mecanizate în com. Budeºti.

În total, în anul 2002 au fost finanflate 32 de cooperative de între-
prinzãtori, acestea beneficiind de 144 162 dolari SUA.
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Viziune:
întreprinderi rurale profitabile, care sã ofere locuri de muncã ºi, ca rezultat, sã aducã veni-
turi pentru populaflia din zonele rurale, astfel contribuind la creºterea economicã a flãrii.

Context:
– un cadru legal inconsecvent ºi contradictoriu;
– asistenflã juridicã costisitoare;
– acces limitat la informaflii privind noile piefle/produse/tehnologii;
– acces limitat la resursele financiare din cauza lipsei de garanflii, din cauza gradului prea mare

de risc prezentat de întreprinderile rurale ºi a dobînzilor mari pentru creditele bancare.

Obiective:
– crearea unui cadru favorabil dezvoltãrii antreprenorilor ºi fermierilor privafli prin modifi-

carea legislafliei existente ºi, dupã caz, prin elaborarea unor legi ºi alte acte normative noi;
– sporirea eficienflei întreprinderilor mici ºi mijlocii rurale, susflinînd cooperarea micilor

întreprinzãtori care achiziflioneazã produse agricole, furnizeazã materii prime sau
presteazã servicii întreprinderilor rurale; sprijinirea întreprinderilor care presteazã servicii
tehnice, de marketing etc., care, la rîndul lor, vor susfline transformarea întreprinderilor
agricole private în afaceri viabile ºi eficiente;

– extinderea ºi perfecflionarea capacitãflilor prestatorilor de servicii juridice pentru a con-
tribui la protecflia drepturilor fermierilor, precum ºi extinderea cunoºtinflelor acestora în
domeniul juridic; susflinerea prestatorilor de servicii de informare a fermierilor din Mol-
dova.

SUBPROGRAME:
– Granturi investiflionale mici
– Susflinerea microfinanflãrii rurale
– Asistenflã informaflionalã pentru fermieri
– Educaflie economicã

Programul de dezvoltare 
economicæ ruralæ



GRANTURI INVESTIfiIONALE MICI

Subprogramul susfline crearea unor centre private moderne, specializate în prestarea servici-
ilor agricole mecanizate pentru fermierii privafli din Republica Moldova, în baza coopera-
tivelor de întreprinzãtori. Principalele obiective ale programului au fost: ridicarea gradului
de înzestrare tehnico-materialã a cooperativelor de întreprinzãtori, diversificarea gamei de
servicii tehnice prestate fermierilor privafli, crearea locurilor noi de muncã în localitãflile
rurale, majorarea capacitãflii de platã a cooperativelor de întreprinzãtori, reducerea cos-
turilor serviciilor prestate.

În cadrul subrogramului au funcflionat mai multe proiecte prin intermediul cærora au fost
finanflate 42 de centre de prestare a serviciilor agricole mecanizate, dupã cum urmeazã:

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „AgriServTeh“
Director de proiect: Eugenia BRUMÃ
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s.Varvareuca,
jud. Soroca pentru 131 de fermieri privafli.
Buget: $4 600

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Agritehconserv“
Director de proiect: Victor CREfiU
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor mecanizate în s. Cuhureºtii de Jos,
jud. Soroca, urmãrind diversificarea gamei de servicii agricole mecanizate, acordate pentru
145 fermieri privafli.
Buget: $2 322

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Agrobal-Service“
Director de proiect: Gheorghe BÃTRÂNU
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Bãlãureºti,
jud. Ungheni în scopul diversificãrii gamei de servicii acordate pentru 96 de fermieri privafli.
Buget: $4 350

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Agromil-Service“
Director de proiect: Mihai LEANCÃ
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Tãnãtari,
jud. Tighina, de ale cærui servicii beneficiazã 96 de fermieri privafli.
Buget: $6 268

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Agrogrim-Service“
Director de proiect: Anatolie CADUC
Realizæri: a fost extins un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizat în s. Grimãn-
cãufli, jud. Edinefl, urmãrindu-se majorarea volumului ºi calitãflii serviciilor acordate pentru
133 de fermieri privafli.
Buget: $8 625

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Agrovolservice-S“
Director de proiect: Vladimir VOLOCEAI
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æRealizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Secãreni,
jud. Lãpuºna cu scopul extinderii gamei de servicii acordate pentru 90 de fermieri privafli.
Buget: $2 352

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Ardvolservice“
Director de proiect: Vladimir VOLOCEAI
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Sãrãteni,
jud. Lãpuºna, de ale cærui servicii beneficiazã 92 de fermieri privafli.
Buget: $2 530

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Aspiag-Service“
Director de proiect: Andrei BRAGA
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Cîrnãflenii Noi,
jud. Tighina, urmãrindu-se extinderea gamei de servicii prestate pentru 84 de fermieri privafli.
Buget: $3 920

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Bostec-Agro“
Director de proiect: Victor BOLOGAN
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Hîjdieni,
jud.Bãlfli, de ale cærui servicii beneficiazã circa 50 de fermieri privafli.
Buget: $2 530

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Caplani-Service“
Director de proiect: Alexandru COCIUG
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Caplani,
jud. Tighina, care planificã extinderea gamei de servicii prestate pentru 58 fermieri privafli.
Buget: $8 560

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Catlobug“
Director de proiect: Fiodor CEBOTARI
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Chioselia Ru-
sã, UTA Gãgãuzæ, în scopul de a extinde gama de servicii prestate pentru 216 fermieri privafli.
Buget: $1 849

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Cerbalteh“
Director de proiect: Valentin BALAN
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în com. Budeºti,
jud.Chiºinãu, care a permis extinderea gamei de servicii prestate pentru 48 fermieri privafli.
Buget: $5 673

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Fermier-Agroservice“
Director de proiect: Ion EGOROV
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor mecanizate în s. Gura Camencii,
jud. Soroca, care a favorizat majorarea volumului ºi extinderea gamei de servicii prestate
pentru 38 membri ai cooperativei.
Buget: $3 000



Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Forgrimor“
Director de proiect: Ion RAHUBENCO
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Tãtãreºti,
jud. Cahul, urmãrindu-se extinderea gamei de servicii agricole pentru 100 membri ai coo-
perativei.
Buget: $2 920

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Grad.Agro.Service“
Director de proiect: Susana LUNGU
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Gradiºte,
jud. Lãpuºna, care a sporit volumul ºi calitatea serviciilor acordate pentru 113 fermieri
privafli.
Buget: $2 740

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „GR-Vetagromeh“
Director de proiect: Piotr GRECOV
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Cairaclia,
jud. Taraclia, care a influenflat pozitiv asupra majorãrii volumului ºi extinderii gamei servici-
ilor prestate pentru 75 fermieri privafli.
Buget: $3 000

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Horea-Service“
Director de proiect: Gheorghe MALCOCI
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor mecanizate în s. Horeºti, jud.
Chiºinãu, care a extins gama serviciilor acordate pentru 975 fermieri privafli.
Buget: $6 986

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „La Coline“
Director de proiect: Ion ANTOHI
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Brînza, jud.
Cahul, care a sporit volumul serviciilor prestate pentru 130 fermieri privafli.
Buget: $1 000

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Luca Service“
Director de proiect: Sergiu BORDENIUC
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Lucaºeuca,
jud. Orhei, care a extins gama de servicii prestate pentru 50 membri ai cooperativei.
Buget: $4 240

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Marcirex“
Director de proiect: Vasile CIREª
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Nãvîrnefl,
jud. Bãlfli, care a majorat volumul ºi a extins gama serviciilor prestate pentru 112 membri ai
cooperativei.
Buget: $8 920

128

Fu
nd

afl
ia

 S
or

os
-M

ol
do

va

RA
PO

RT
 D

E 
AC

TI
VI

TA
TE

 2
00

2



Fu
nd

afl
ia

 S
or

os
-M

ol
do

va

RA
PO

RT
 D

E 
AC

TI
VI

TA
TE

 2
00

2

129

D
ez

vo
lta

re
 e

co
no

m
ic

æBeneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Pîrjoteh-Agro“
Director de proiect: Alexandru RUSU
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Pîrjota,
jud. Bãlfli, care a sporit volumul serviciilor prestate pentru 67 membri ai cooperativei.
Buget: $7 400

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Sãlciº-Service“
Director de proiect: Gheorghe TÃBÃCARU
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Sãlcufla,
jud. Tighina, care a permis majorarea volumului serviciilor acordate pentru 150 fermieri
privafli.
Buget: $7 968

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Seboserv“
Director de proiect: Tudor SECRIERU
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în or. Strãºeni,
jud. Chiºinãu, care a extins gama serviciilor acordate celor 29 membri ai cooperativei øi
altor 60 de agricultori.
Buget: $2 090

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Seleºteanca“
Director de proiect: Galina fiÃRNÃ
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Seliºte, jud.
Ungheni, care a sporit volumul serviciilor acordate celor 130 membri ai cooperativei.
Buget: $2 840

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Serbaltagro“
Director de proiect: Valentina SERAFIMCIUC
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Bãlflata,
jud. Chiºinãu, care a majorat volumul serviciilor acordate celor 45 membri ai cooperativei.
Buget: $5 673

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Servagroprivat“
Director de proiect: Boris AXENTI
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Zberoaia,
jud. Ungheni, care a sporit volumul ºi a extins gama serviciilor acordate celor 55 membri ai
cooperativei ºi altor 155 de agricultori.
Buget: $2 690

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Serviprest“
Director de proiect: Ion STRATAN
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Niºcani,
jud. Ungheni, care a extins gama serviciilor prestate pentru 29 membri ai cooperativei øi
pentru alfli 10 agricultori.
Buget: $3 000



Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „fianca-Agroservice“
Director de proiect: Vasile CHIRILOV
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Coºcalia,
jud. Tighina, care a influenflat pozitiv asupra extinderii gamei serviciilor prestate celor 77
membri ai cooperativeiºi øi altor 20 de agricultori.
Buget: $4 053

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Venvit-Service“
Director de proiect: Vasile VÎLCU
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Sãlcufla,
jud. Tighina, care a majorat volumul serviciilor prestate celor 95 membri ai cooperativei.
Buget: $7 678

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Veveragroteh“
Director de proiect: Sergiu VEVERIfiÃ
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Hîrtop,
jud. Lãpuºna, care a majorat volumul øi gama serviciilor prestate servicii 144 membri ai
cooperativei.
Buget: $6 215

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Vinghel“
Director de proiect: Gheorghe VIªNEVSCHI
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Zîrneºti,
jud. Cahul, care a extins gama serviciilor prestate celor 75 membri ai cooperativei.
Buget: $4 600

Beneficiar: Cooperativa de Întreprinzãtori „Volfagros“
Director de proiect: Nicolae VOLOCEAI
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Colibaºi,
jud. Cahul, care a sporit volumul serviciilor agricole prestate celor 213 membri ai coopera-
tivei.
Buget: $4 600

Beneficiar: „Vierul-Vin“ S.R.L.
Director de proiect: Dumitru SÎRF
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Burlacu,
jud. Cahul, care a extins gama ºi a majorat volumul serviciilor prestate pentru 60 fermieri
privafli ºi 3 gospodãrii agricole.
Buget: $35 630

Beneficiar: S.A. „Basvinex“
Director de proiect: Gheorghe VAIPAN
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Crocmaz,
jud. Tighina, care a extins gama serviciilor prestate pentru cel puflin 100 fermieri privafli.
Buget: $35 807
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æBeneficiar: „Dîngenarul“ S.R.L.
Director de proiect: Igor POPOV
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Dîngeni,
jud. Edinefl, care a majorat volumul serviciilor agricole prestate pentru cel puflin 160 fermieri
privafli.
Buget: $35 248

Beneficiar: „Cantehagro“ S.R.L.
Director de proiect: Ion DOINA
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Cania, jud.
Cahul, care a extins gama serviciilor prestate pentru cel puflin 150 fermieri privafli ºi 24
gospodãrii agricole.
Buget: $22 000

Beneficiar: „Codru-ST“ S.R.L.
Director de proiect: Ion CHILIANU
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Bucovãfl, jud.
Chiºinãu, care a majorat volumul serviciilor acordate pentru cel puflin 150 fermieri privafli.
Buget: $31 529

Beneficiar: G.fi. Gîrlea A.P.
Director de proiect: Andrei GÎRLEA
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Lipcani,
jud. Orhei, care a majorat volumul ºi a extins gama serviciilor prestate pentru cel puflin 150
fermieri privafli.
Buget: $35 900

Beneficiar: „Agrofermotech“ S.R.L.
Director de proiect: Sergiu SCLIFOS
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în mun.
Chiºinãu, care a majorat volumul serviciilor agricole prestate pentru cel puflin 150 fermieri
privafli din preajma mun. Chiºinãu.
Buget: $38 230

Beneficiar: Î.I. VVV „Marchitan“
Director de proiect: Gheorghe MARCHITAN
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Corjeufli,
jud. Edinefl, care a extins gama serviciilor prestate pentru 400 fermieri privafli ºi 10
gospodãrii agricole.
Buget: $35 805

Beneficiar: „Dorigas-Agro“ S.R.L.
Director de proiect: Alexandru PLÃMÃDEALÃ
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în s. Lencãufli,
jud. Edinefl, care a majorat volumul serviciilor prestate pentru 400 fermieri privafli.
Buget: $36 239



Beneficiar: „Miagro-Plus“ S.R.L.
Director de proiect: Mihail CONDRAfiCHI
Realizæri: a fost creat un centru de prestare a serviciilor agricole mecanizate în or. Briceni,
jud.Edinefl, care a extins gama serviciilor prestate pentru cel puflin 150 fermieri privafli.
Buget: $26 563

SUSfiINEREA MICROFINANfiÃRII RURALE
Susflinerea reflelei de Asociaflii de Economii ºi Împrumut ale Cetãflenilor (AEÎC)
În anul 2002 Alianfla Microfinanflare Moldova (AMM) a beneficiat de un grant pentru reali-
zarea proiectului „Dezvoltarea reflelei de AEÎC“. Mijloacele primite au fost utilizate în urmã-
toarele scopuri: crearea noilor AEÎC; monitorizarea continuã a AEÎC; acordarea serviciilor
de consultaflii, supravegherea ºi asistenfla necesaræ la pregãtirea rapoartelor; instruirea anga-
jaflilor AEÎC prin intermediul trainingurilor specializate ºi a cursurilor de instruire.

Beneficiar: Alianfla Microfinanflare Moldova
Director de proiect: Artur MUNTEANU
Realizæri: crearea noilor AEÎC ºi consolidarea a peste 200 AEÎC existente prin intermediul
unei game largi de activitãfli cu caracter instructiv ºi consultativ.
Buget: $200 000

Asistenfla tehnicã pentru Asociafliile de Economii ºi Împrumut ale Cetãflenilor
În baza unui sistem de rating, elaborat de Alianfla Microfinanflare Moldova, în anul 2001 au
fost acordate donaflii de echipament pentru AEÎC cu cele mai bune performanfle. Fiecare set
de echipament de birou include: mobilã pentru oficiu (birou, fotoliu, 10 scaune, dulap pen-
tru mape, masã de ºedinflã, safeu) ºi echipament tehnic (computer, imprimantã, telefon-fax,
filtru).

Beneficiari:
AEÎC „Glingeni“ din s. Glingeni, jud. Bãlfli
AEÎC „Duºmani“ din s. Duºmani, jud. Bãlfli
AEÎC „Andruºanca“ din s. Andruºul de Sus, jud. Cahul
AEÎC „Sadîc“ din s. Sadîc, jud. Cahul
AEÎC „Sãrata Nouã“ din s. Sãrata Nouã, jud. Lãpuºna
AEÎC „Enichioi“ din s. Enichioi, jud. Cahul
AEÎC „Baimaclia“ din s. Baimaclia, jud. Cahul
AEÎC „Pomuºor“ din s. Tocuz, jud. Tighina
AEÎC „Coºcalia“ din s. Coºcalia, jud. Tighina
AEÎC „Fîrlãdeni“ din s. Fîrlãdeni, jud. Tighina
AEÎC „Valea Leoanei“ din s. Copanca, jud. Tighina
AEÎC „Valea Fînului“ din s. Ermoclia, jud. Tighina
AEÎC „Hîrtop“ din s. Hîrtop, jud. Lãpuºna
AEÎC „Ustia“ din s. Ustia, jud. Chiºinãu
AEÎC „Hîrtopul Mare“ din s. Hîrtopul Mare, jud. Chiºinãu
AEÎC „Susleni“ din s. Susleni. jud. Orhei
AEÎC „Muºeflel“ din s. Jeloboc, jud. Orhei
AEÎC „Codreanca“ din s. Vãsieni, jud. Orhei
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æAEÎC „Dacia“ din s. Sãsãni, jud. Orhei
AEÎC „Valea Roºie“ din s. Cuizãuca, jud. Orhei
AEÎC „Izvoraº“ din s. Buºãuca, jud. Orhei
AEÎC „Marinici“ din s. Marinici, jud. Ungheni
AEÎC „Hiroveanca“ din s. Hirova, jud. Ungheni
AEÎC „Grozeºti“ din s. Grozeºti, jud. Ungheni
AEÎC „Zberoaia“ din s. Zberoaia, jud. Ungheni
AEÎC „Rãciula“ din s. Rãciula, jud. Ungheni

Buget total: $50 000

Programul „Asistenflã informaflionalã pentru fermieri“
Programul a oferit susflinere financiarã directã pentru implementarea proiectelor în domeni-
ul informãrii, instruirii de afaceri ºi al asistenflei tehnice.

Beneficiar: Organizaflia Obºteascã „A.C.A.I. Inform“
Director de proiect: Iurie HURMUZACHI
Realizæri: au fost organizate 11 loturi demonstrative, la prezentarea cãrora au asistat 585
fermieri privafli care au obflinut cunoºtinfle despre diversificarea culturilor agricole prin culti-
varea a 14 culturi ºi a 23 de hibrizi noi; au fost promovate mijloace de producflie cu efi-
cienflã sporitã.
Buget: $9 987

Educaflie economicã
Prin intermediul parteneriatului dintre cercurile de afaceri ºi sistemul educaflional, creat de
Programul „Junior Achievement“, liceenii au avut posibilitatea de a învafla sã aprecieze ºi sã
realizeze importanfla antreprenoriatul liber, sã înfleleagã principiile de funcflionare a eco-
nomiei de piaflã ºi sã-ºi cultive spiritul de corectitudine eticã în activitatea antreprenorialã.

Beneficiar: „Junior Achievement Moldova“
Director de proiect: Adela SCUTARU
Realizæri: a fost continuatæ organizarea concursurilor pentru elevii claselor X-XII, printre care
cele mai importante au fost: finala olimpiadei la economie aplicatã; finala concursului „Cel
mai bun elev al anului“; finala concursului la computer „Moldova MESE 2001-2002“. Au
fost desfãºurate un ºir de activitãfli de totalizare a anului de studii 2001-2002, precum ºi un
ºir de seminarii destinate profesorilor de economie.
Buget: $20 000

Programul de dezvoltare economicã ruralã este implementat în colaborare cu Institutul Est-
Vest Management ºi cu Agenflia SUA pentru Dezvoltare Internaflionalã (USAID), în cadrul
Programului de asistenflæ pentru fermierii privafli.

Buget total pentru realizarea programului de dezvoltare economicã ruralã: $766 102



Obiective:
crearea ºi dezvoltarea de noi instituflii (asociaflii de economii ºi împrumuturi, cooperative,
întreprinderi mici ºi mijlocii) prin oferirea de consultaflii, instruire, asistenflã în obflinerea
surselor financiare ºi stimularea inifliativei private pentru dezvoltarea economicã ºi socialã,
ridicarea nivelului de trai.

PROIECTE REALIZATE ÎN ANUL 2002 CU SPRIJINUL FUNDAfiIEI SOROS-MOLDOVA
Crearea Asociafliilor de Economii ºi Împrumuturi ale Cetãflenilor (AEÎC)
AEÎC este o organizaflie necomercialã care atrage fonduri, economii sau credite pentru
membrii sai, fermieri sau antreprenori privafli. Ea este creatã cu scopul de a satisface necesi-
tatea de mijloace financiare a membrilor sãi, majoritatea acestora fiind sãteni færæ acces la
sistemul tradiflional bancar, mai ales la credite ºi împrumuturi.
Asociafliile au fost create conform metodologiei elaborate de AMM ºi testate pe parcursul
ultimilor cinci ani. Procesul de creare a AEÎC include mai multe activitãfli, inclusiv:
– studiu de fezabilitate;
– promovare (distribuirea informafliei în localitatea ruralæ);
– explicarea principiilor de funcflionare a AEÎC;
– istorii de succes al altor proiecte din alte colfluri ale lumii;
– relafliile AEÎC cu AMM ºi cu institufliile financiare;
– capitalul propriu;
– cadrul juridic, statutul;
– regulamentul intern, norme de prudenflã financiaræ;
– adunarea generalã de constituire;Fu
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Alianfla Microfinanflare Moldova

str. Puºkin 16, Chiºinãu, Republica Moldova
Tel: (3732( 22-99-04; fax: (3732) 22-99-02
e-mail: mma@mma.dnt.md
Director: Artur MUNTEANU
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æ– înregistrarea AEÎC;
– obflinerea licenflei.

Pe parcursul anului 2002 au fost create 25 asociaflii (I trimestru, 9 AEÎC, 218 membri; II
trimestru, 16 AEÎC, 553 membri; III ºi IV trimestru nu au fost create AEÎC). Pentru compara-
flie cu anii precedenfli a se vedea fig. 1 „Dinamica numãrului de AEÎC create de AMM“.

În anul 2002 AMM a creat 25 AEÎC.

Monitorizare ºi consultare
Procesul de monitorizare ºi consultare include urmãtoarele etape:
– asistenflã în politica de creditare;
– analiza cererilor de împrumut;
– acordarea împrumutului cætre membri;
– verificarea utilizãrii împrumuturilor;
– planificarea financiarã (bugetul);
– evaluarea portofoliului de împrumut ºi a rambursãrii;
– pregãtirea adunãrii generale anuale;
– evaluarea performanflelor AEÎC;
– organizarea ºi prezenfla la cel puflin douã adunãri generale, adunãri ale consiliului,

adunãri ale comisiei de cenzori;
– supravegherea ºi asistenfla la pregãtirea rapoartelor anuale de activitate, a celor trimestri-

ale financiare ºi de control intern.

În funcflie de necesitãflile asociafliilor, pe parcursul anului 2002, cele 235 AEÎC au beneficiat
de 2594 consultaflii.

Instruire
Procesul de instruire include mai multe activitãfli, dintre care:
– participarea angajaflilor AMM la traininguri specializate în alte flãri;
– studierea materialelor existente în biblioteca AMM despre cele mai bune practici;
– navigarea prin Internet pentru a lua cunoøtinflæ de cele mai bune studii de caz;
– recrutarea ºi selectarea echipei;
– elaborarea modulelor;
– prezentarea modulelor pentru tofli angajaflii AMM;
– producflia în masã (organizarea seminariilor pentru toate AEÎC interesate).

Instruirea a fost concentratã în mai multe domenii: control intern, contabilitate, planificare
financiarã, managementul riscului, procesul de creditare, reglementare fiscalã, evaluarea
performanflelor. În anul 2002 au fost organizate seminarii pentru AEÎC în cadrul granturilor
de la Fundaflia Soros-Moldova ºi PFAP. Tematica ºi numãrul de beneficiari sînt reflectate în
tabelul 1 „Tematicile cursurilor ºi numãrul de beneficiari“.

Elaborarea ºi publicarea manualelor pentru AEÎC
Pe parcursul anului 2002 au fost publicate ºi propuse spre comercializare manualele „Prin-
cipiile de bazã ale contabilitãflii AEÎC“ ºi „Controlul intern în AEÎC“. Pentru anul viitor sînt
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propuse alte trei manuale: Planificarea financiarã; Managementul riscurilor; Analiza împru-
muturilor.

Asistenflã în creditarea AEÎC
Portofoliul total de împrumut acordat membrilor tuturor asociafliilor din Republica Moldova
(460) este de $9 mln. AMM în parteneriat cu BCA Moldova Agroindbank au creditat Asocia-
fliile de Economii ºi Împrumut. Numãrul total de beneficiari de împrumuturi este de 17 811.

Portofoliul de împrumut acordat membrilor asociafliilor care lucreazã cu AMM este de 47,1
mln lei, ceea ce reprezintã 3 430 000 dolari SUA, adicæ 32% din portofoliul de împrumut al
totalului asociafliei pe flarã. Pentru detalii a se vedea fig. 2 „Dinamica portofoliului de împru-
mut“. Din totalul împrumuturilor acordate 65% au fost achitate la data de 1 ianuarie 2003,
restul împrumuturilor au data scadenflei în februarie-martie 2003. Împrumuturi restante la
Moldova Agroindbank nu existã.

Împrumuturile restante în interiorul Asociafliilor de Economii ºi Împrumut ale Cetãflenilor
reprezintã 0,35% din totalul împrumuturilor debursate. Indicatorul de performanflã este
mult mai înalt decît pe piafla de microfinanflare a Europei Centrale ºi a celei de Est.

Total cheltuieli: $218 130
Fundaflia Soros-Moldova/ Institutul pentru o Societate Deschisæ - New York: $200 000
Alte surse: $18 130
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Fig. 1. Dinamica numærului de AEÎC create de AMM Fig. 2. Dinamica portofoliului de împrumut 
(în dolari SUA)

Tabelul 1. Tematica cursurilor øi numærul de beneficiari

Beneficiar Denumirea cursului

Procesul de creditare Contabilitatea AEÎC Controlul intern în AEÎC Planificarea financiarã

Nr. de asociaflii 45 73 78 42

Nr. de participanfli 83 110 129 97



Artæ, Culturæ, Mass-media

Artã ºi culturã
Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu

Mass-media
Centrul Independent de Jurnalism



În fotografie: o secvenflã din spectacolul „Maºinãria Cehov” dupã piesa
lui Matei Viºniec, în regia lui Petru Vutcãrãu.

Fundaflia Soros-Moldova a sprijinit, în cadrul Programului „Ateliere,
seminare ºi stagii în domeniul artelor ºi literaturii“, proiectul de colabo-
rare a Teatrului „E. Ionesco” cu Compania de Teatru „Les oiseaux de
passage”(oraºul Die, Franfla). Cu acest suport financiar a fost montat în
Franfla spectacolul „Maºinãria Cehov” jucat de actorii Teatrului „E. Io-
nesco” ºi de actori francezi, în regia lui Petru Vutcãrãu. Pe parcursul
anului 2002, în cadrul acestei componente a Programului „Artã ºi cul-
turã“, au fost acordate 28 de granturi în valoare totalã de 
37 674 dolari SUA.
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Viziune:
o Moldovã cu o culturã descentralizatã, avînd un proces artistic continuu ºi novator, un
management modern ºi schimburi culturale sistematice.

Context:
Desfãºurarea ineficientã a reformelor economice din Moldova se rãsfrînge negativ ºi asupra
institufliilor de artã ºi culturã. Pe parcursul ultimilor ani, nici organele de stat, nici mecanis-
mele economiei de piaflã nu pot asigura finanflarea culturii la nivelul minim, necesar pentru
continuitatea procesului cultural-artistic.

Obiective:
– sprijinirea continuitãflii procesului artistic ºi a spiritului novator în artã;
– stimularea potenflialului creativ ºi a dezvoltãrii profesionale în domeniu;
– sprijinirea constituirii unei infrastructuri independente de management ºi de impresariat

artistic;
– orientarea proiectelor spre principalii beneficiari – consumatorii de artã.

SUBPROGRAME:
– Studiouri, seminarii ºi stagieri în domeniul artei ºi literaturii
– Granturi de creaflie în domeniul artelor interpretative
– Burse de excelenflã ale Fundafliei Soros în domeniul artelor
– Relaflii culturale
– Politici culturale
– Programul „Privire din interior“
– Susflinerea activitãflii muzeale
– Programul „Poduri pentru înflelegere“
– Proiecte editoriale
– Sprijin pentru dezvoltarea învãflãmîntului în domeniul artelor
– Arte vizuale
– Artã contemporanã

Programul „Artæ øi culturæ“



STUDIOURI, SEMINARII ØI STAGIERI ÎN DOMENIUL ARTELOR ØI LITERATURII

Subprogramul urmãreºte:
– familiarizarea artiºtilor autohtoni cu tehnicile, procedeele ºi curentele moderne de mani-

festare artisticã;
– organizarea în Moldova a unor simpozioane, mese rotunde, seminarii, studiouri în do-

meniile literaturii, teatrului, coregrafiei, muzicii dirijate de personalitãfli artistice cu renu-
me (artiºti, profesori, scriitori, experfli) de peste hotare;

– susflinerea participãrii oamenilor de creaflie la stagieri ºi programe educaflionale
internaflionale, precum ºi la festivaluri, concursuri, conferinfle ºi seminarii internaflionale.

Bursã suplimentarã pentru studii la Conservatorul din Viena, specialitatea coregrafie, Austria,
septembrie 2001 – august 2002
Beneficiar: Ana BACA, absolventã a Liceului de Coregrafie din Chiºinãu
Buget: $1 540

Bursã suplimentarã pentru studii la Academia de Balet „Kirov“, specialitatea dans clasic,
Washington, D.C., SUA, septembrie 2002 – mai 2003
Beneficiar: Maxim CLEFOS, elev la Liceul de Coregrafie din Chiºinãu
Buget: $1 500

Bursã suplimentarã pentru studii la Conservatorul din Viena, specialitatea coregrafie, Austria,
octombrie 2001 – august 2002
Beneficiar: Tamara MELADZE, absolventã a Liceului de Coregrafie din Chiºinãu
Buget: $1 540

Bursã suplimentarã pentru studii la Conservatorul din Boston, SUA, anul academic 2002-
2003
Beneficiar: Ina ZDOROVEfiCHI, studentã la Universitatea de Muzicã din Bucureºti, Facul-
tatea de Interpretare Muzicalã, secflia harpã
Buget: $1 500

Bursã suplimentarã pentru studii la Universitatea Rowan, Colegiul de Arte Vizuale ºi Inter-
pretative, specialitatea pian, New Jersey, SUA, septembrie 2002 – mai 2003
Beneficiar: Alexandru TIMOFEEV, elev în clasa a 12-a la Liceul-Internat de Muzicã „C. Po-
rumbescu“
Buget: $1 500

Studii postuniversitare la Duke University, Departmentul Artã ºi Istoria Artei, SUA, anii 2002-2007
Beneficiar: Octavian EªANU, artist plastic
Buget: $1 040

Participarea la ediflia a IV-a a Festivalului Naflional de Carte pentru Copii, Sliven, Bulgaria, 9-10 mai
Beneficiar: Gheorghe BARBAROV, ºeful Secfliei de emisie în limbile minoritãflilor naflionale,
Teleradio Moldova, membru al Uniunii Scriitorilor
Buget: $73
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mai
Beneficiar: Alexei USACIOV, elev în clasa a X-a a Liceului Republican de Muzicã „S. Rah-
maninov“
Buget: $337

Participarea la Conferinfla internaflionalã cu genericul „Individ. Culoare. Naturã“ , Daugavpils,
Letonia, 15-18 mai
Beneficiar: Adelina ªTEFÂRfiÃ, lector superior la Catedra de Teorie a Muzicii ºi Dirijat Coral,
Facultatea de Muzicã ºi Pedagogie Muzicalã, Universitatea de Stat „A. Russo“, Bãlfli
Buget: $193

Participarea la Festivalul internaflional de film de la Cannes, Franfla, 15-26 mai
Beneficiar: Larisa TUREA, critic de artã, membru al Uniunii Scriitorilor, membru al Asociafliei
Internaflionale a Criticilor de Teatru, preºedinte al Ligii Criticilor ºi Cronicarilor de Teatru
Buget: $500

Sprijin financiar pentru desfãºurarea spectacolului muzical „Cavalerul Tristei Figuri“ dupã ro-
manul „Don Quijote“ de Miguel Cervantes, regia lui Petre Bokor, în cadrul Zilei latinitãflii în
Moldova, 15 mai
Beneficiar: Angela SOLTAN, director al Biroului din RM al Uniunii Latine
Buget: $450

Participarea le cea de-a ºasea ediflie a Concursului internaflional al ansamblurilor camerale
„M. Oghinski“, or. Smorgoni, Belarusi, 27 mai - 2 iunie
Beneficiari: Nadejda COZLOVA, conferenfliar interimar la Academia de Muzicæ, Teatru øi
Arte Plastice, Maria SUMAREV (pian), Aliona RACHIfiCHI (vioarã), Valeriu VERSTIUC (vio-
loncel) – elevi la Liceul-Internat Republican de Muzicã „C. Porumbescu“
Buget: $848

Stagiere pentru tinerii critici de teatru, Stockholm, Suedia, 27 mai – 2 iunie
Beneficiar: Sorina ªTEFÂRfiÃ, redactor-ºef coordonator, ºef al Departamentului „Culturã“ al
publicafliei periodice „Timpul“
Buget: $496

Participarea la Întrunirea internaflionalã a poeflilor din Europa Centralã ºi din cea de Est „CAP
A L’EST“, Bratislava, Slovacia, 31 mai – 3 iunie
Beneficiar: Irina NECHIT, scriitoare, ºefa secfliei „Culturã“ a sæptæmînalului „Literatura ºi
Arta“
Buget: $256

Participarea la Academia Internaflionalã de Management Artistic, Salzburg, Austria, 22 iulie –
3 august
Beneficiar: Victoria TCACENCO, conferenfliar universitar interimar la Academia de Muzicæ,
Teatru ºi Arte Plastice, preºedinte al Asociafliei „Muzicã Nelimitatã“
Buget: $1 540



Participarea la cursul superior de canto lirico la Academia Filarmonicã, Bologna, Italia, sep-
tembrie 2002 – mai 2004
Beneficiar: Margareta BUDEI, solistã liricã
Buget: $511

Participarea la Studioul internaflional de dans contemporan „Movements on the EDGE 2002“,
Bucureºti, România, 3-22 octombrie
Beneficiar: Victor CERSAC, coregraf la Teatrul „Luceafãrul“
Buget: $591

Participarea în calitate de membru al juriului la cea de a cincea ediflie a Festivalului interna-
flional „Teatrul unui singur actor“, Moscova, Rusia, 4-11 octombrie
Beneficiar: Dumitru FUSU, director artistic al Întreprinderii Municipale „Teatrul Unui Actor“
Buget: $121

Stagiere de creaflie la redacflia revistei austriece „Literatur und Kritik“, Viena, Austria, 14-28
octombrie
Beneficiar: Emil GALAICU-PÃUN, scriitor
Buget: $305

Participarea la Concursul internaflional al tinerilor interprefli „P. I. Ceaikovski“, Xiamen, China,
18-31 octombrie
Beneficiar: Cristina MOCROUSOV, absolventã a clasei a IX-a a Liceului Teoretic „M. Emi-
nescu“ ºi a ªcolii de Arte „C. Porumbescu“ din Bãlfli
Buget: $1 000

Participarea la Festivalul de dans contemporan „Bratislava în miøcare 2002“, Bratislava,
Slovacia, 22-31 octombrie
Beneficiari: Alexandra SOªNICOVA ºi Serghei GOLOVNEA, coregrafi ºi dansatori
Buget: $1 352

Participarea la cea de a 10-a ediflie a CINARS - întîlnire a oamenilor de teatru, dans, muzicã ºi
arte multidisciplinare, Montreal, Canada, 19-23 noiembrie
Beneficiar: Alexandru MAXIMOV, administrator la Opera Naflionalã, ºef al Departamentului
„Relaflii internaflionale“ al Asociafliei „Euroart“
Buget: $1 487

Participarea în Concursul internaflional de muzicã „N. Lîsenco“, Kiev, Ucraina, 21-30 noiembrie
Beneficiar: Mariana RUDENCO, absolventæ din anul 2002 a Academiei de Muzicæ, Teatru øi
Arte Plastice, specialitatea vioarã, Vera STOLEARCIUC, maestru de concert
Buget: $420

Participarea la Festivalul „Est-Ouest“ din Die, Franfla, cu spectacolul „Revizorul“, 27 septem-
brie – 30 noiembrie
Beneficiar: Teatrul „Eugen Ionesco“
Director de proiect: Petru VUTCÃRÃU, director artistic al Teatrului „Eugen Ionesco“
Buget: $3 552
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20 decembrie
Beneficiar: Anastasia VÎRLAN, elevã în clasa a X-a la Liceul de Muzicã „C. Porumbescu“
Buget: $205

Studioul ºi seminarul de dans modern „Deliverance Dance“, animator Ruslan Santah (Ucrai-
na), 29 noiembrie – 5 decembrie
Beneficiar: Asociaflia pentru Dezvoltarea Dansului Modern din Moldova
Director de proiect: Vitalie ERMICIOI
Realizæri: s-a lucrat asupra cultiværii modalitãflilor de exprimare în stilul „Deliverance
Dance“, bazat pe armonia dintre om ºi naturã, øi asupra cultiværii tehnicilor de relaxare ºi de
miºcare a corpului dintr-o poziflie în alta cu folosirea minimã a forflei fizice. În total au fost
20 de participanfli la ore de improvizaflie, la proiecte de creaflie, la jam-sessions, discuflii. A
fost prezentat un spectacol coregrafic de totalizare.
Buget: $1 682

Studioul „Managementul Institufliilor de Culturã în Condifliile Economiei de Piaflã“, animat de
Michael QUINE, profesor, cercetãtor ºtiinflific (Marea Britanie), 14-19 decembrie
Beneficiar: Asociaflia „Alternativa Nouã“
Director de proiect: Elena PANUª, director executiv
Realizæri: s-a lucrat asupra ridicærii nivelului profesional al conducãtorilor institufliilor de cul-
turã din Republica Moldova, urmærindu-se familiarizarea lor cu principiile managementului
institufliilor de culturã în condifliile economiei de piaflã øi cultivarea capacitãflilor de manager.
Buget: $8 795

Studioul pe tema „Compoziflia improvizaflionalã în muzica jazz“, animator Enver Izmailov,
compozitor, chitarist, artist emerit al Ucrainei, 16-25 decembrie
Beneficiar: Colegiul Republican de Muzica ,,ªtefan Neaga“
Director de proiect: Gheorghe PERJU, director
Realizæri: a fost desfãºuratã o serie de lecflii teoretice ºi practice pentru un grup de studenfli
de la Academia de Teatru, Muzicã ºi Arte Plastice din Chiºinãu, de la Colegiul Republican
de Muzicã „ªtefan Neaga“ din Chiºinãu, de la Colegiul de Muzicã din Tiraspol øi de la Cole-
giul de Muzicã din Bãlfli (36 participanfli).
Buget: $3 070

Alte cheltuieli: $1 269
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $37 674

GRANTURI DE CREAfiIE ÎN DOMENIUL ARTELOR INTERPRETATIVE
Prin acest program Fundaflia Soros încearcã sã impulsioneze dezvoltarea formelor moderne
de expresie artisticã ºi a modalitãflilor originale de colaborare în teatru, muzicã, literaturã,
artã plasticã ºi coregrafie, sprijinã experimentul, producfliile artistice de alternativã etc., con-
tribuind astfel la definirea rolului artelor interpretative în societatea deschisã.

Studioul de dramaturgie
Beneficiar: Teatrul Naflional „Mihai Eminescu“



Directori de proiect: Larisa TUREA, Constantin CHEIANU, critici de teatru
Realizæri: a fost organizatæ o acfliune cu caracter permanent, în cadrul cãreia se fac lecturi
ale textelor dramatice semnate de autori locali, însoflite de dezbateri atît pe marginea tex-
telor prezentate, cît ºi a problemelor de creaflie în general (6 ºedinfle pe parcursul anului
2002).
Buget: $3 008

Montarea, în regia lui Alexandru Cozub, a piesei „Polul Sud“, autor Manfred Carge
Beneficiar: Teatrul Naflional „Mihai Eminescu“
Director de proiect: Alexandru COZUB, regizor
Realizæri: spectacolul a atras atenflia opiniei publice asupra consecinflelor psihologice ale
ºomajului ºi asupra necesitãflii de a susfline persoanele afectate de ºomaj. Premiera specta-
colului a avut loc în decembrie 2002.
Buget: $3 000

Alte cheltuieli: $1 144
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $7 152

BURSE DE EXCELENfiÃ ALE FUNDAfiIEI SOROS ÎN DOMENIUL ARTELOR
Obiectivul de bazã al programului este sã stimuleze spiritul de competiflie în activitatea de
creaflie. Astfel, au fost descoperite nume ºi creaflii valoroase, care au fost selectate de 4 jurii
de specialitate în cadrul unui concurs riguros. În baza rezultatelor concursului, Fundaflia a
acordat 12 burse de excelenflã pentru cele mai interesante proiecte în urmætoarele domenii:
literaturã, teatru, muzicã, artã plasticã.

Din 45 de participanfli la ediflia din anul 2002 a concursului, 12 au devenit laureafli ai bur-
selor de excelenflã ale Fundafliei Soros (mãrimea unei burse – $1 200):
Teatru: Vitalie DRUCEC, Stela VEREBCEANU, Anatol DURBALÃ
Muzicã: Vasile ZAGORSCHI, Ion JOSANU, Mihail COREfiCHI
Literaturã: Mihai CIMPOI, Aureliu BUSUIOC, Ghenadie NICU
Arte Plastice: Valentina RUSU-CIOBANU, Vlad BOLBOCEANU, Mihai fiÃRUª

Desfãºurarea la Centrul Expoziflional „C. Brâncuºi“ a expozifliei de grup, precum ºi a unei serii
de manifestãri în domeniul literaturii, teatrului ºi muzicii, cu participarea laureaflilor burselor
de excelenflã ale Fundafliei din 1999-2001
Beneficiar: Uniunea Artiºtilor Plastici din Moldova
Director de proiect: Nicolae Rurac, preºedinte
Buget: $3 280

Alte cheltuieli: $4 174
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $21 854

RELAfiII CULTURALE
Obiective:
– sprijinirea evenimentelor culturale ºi artistice multidimensionale (festivaluri, expoziflii,

spectacole de performanflæ), care presupun desfãºurarea unui complex de evenimente în
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ale Europei Centrale ºi ale celei de Est;
– consolidarea legãturilor în refleaua Fundafliei Soros ºi identificarea problemelor regionale

comune în domeniul artelor ºi culturii;
– dezvoltarea managementului artistic.

Mecanismul de desfãºurare a programului presupune colaborarea întregii reflele Soros în
realizarea proiectelor aprobate.

Tabãra de creaflie ºi Atelierul „Paper-Art“, 15-25 aprilie
Beneficiar: Asociaflia Artiºtilor Plastici „Papyrus-Studio“
Director de proiect: Simion ZAMªA
Realizæri: a fost organizatã o tabãrã de creaflie ºi un atelier avînd ca scop familiarizarea
artiºtilor, profesorilor, studenflilor ºi elevilor de la institufliile specializate de profil din
Republica Moldova cu noile posibilitãfli oferite de utilizarea celulozei reciclabile în tehnicile
graficii, picturii ºi sculpturii (6 participanfli din strãinãtate ºi 43 participanfli locali).
Buget: $4 971

Ethno Jazz Trio Festival 2002, 26-30 septembrie
Beneficiar: Centrul de Arte „Coliseum“
Directori de proiect: Anatolie ªTEFANEfi, Art-jazz-folk-trio „Trigon“, ºi Mariana POSTICÃ,
Centrul de Arte „Coliseum“
Realizæri: a fost organizat un festival internaflional cu participarea celor mai cunoscute trio
de etno-jazz din Polonia, Germania, Turcia, Franfla, SUA, Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Rusia ºi
Moldova (studio cu participarea studenflilor de la Academia de Teatru, Muzicã ºi Arte Platice
ºi de la Colegiul Superior de Muzicã din Tiraspol cu tema „Compoziflia improvizaflionalã în
muzica jazz“, animator Anatoly Vapirov (Bulgaria); simpozion cu tema „Muzica folk astãzi în
promovarea toleranflei etnice“, moderatori Mihail Mitropolski (Rusia), Vladimir Djordjevic
(Yugoslavia), Virgil Mihaiu (România); expoziflie de picturã „Culoarea Jazz-ului“ a tinerilor
artiºti plastici din Republica Moldova; expoziflie de graficã a plasticianului Grigorii Bosenco;
un ciclu de emisiuni TV.
Buget: $8 350

Participare la Proiectul „Dostoevski øi Wajda“, Sankt-Petersburg, Rusia, 25-30 martie
Beneficiar: Rita KLEIMAN, colaborator ºtiinflific la Institutul de Cercetãri Interetnice al
Academiei de ªtiinfle a Moldovei
Buget: $336

Participare la Proiectul „Academia de dans“, Odessa, Ucraina, 25-30 aprilie
Beneficiari: Serghei GOLOVNEA, Artiom GOJII, grupul de dans „Voce“
Buget: $50

Participarea la Proiectul „Standarde profesionale în practica curatorialæ“, Belgrad, Yugoslavia,
19-26 aprilie
Beneficiar: Irina GRABOVAN, directorul Galeriei „Aorta“
Buget: $73



Participare la Proiectul „Promovarea muzicii renascentiste øi medievale în rîndurile copiilor øi
tinerilor“, Utena, Lituania, 19-26 mai
Beneficiar: Adelina ªTEFÂRfiÃ, lector superior la Catedra Teorie Muzicalæ ºi Dirijat Coral,
Facultatea Muzicã ºi Pedagogie Muzicalã, Universitatea de Stat „A. Russo“, Bãlfli
Realizæri: familiarizarea cu un proiect educaflional pentru copii ºi tineri, orientat spre
cunoaºterea culturilor muzicale ale Evului Mediu ºi Renaºterii
Buget: $183

Participare la Proiectul „FestMachine“, Novosibirsk, Rusia, 16-21 iulie
Beneficiar: Mircea PUªCAªU, artist plastic
Realizæri: familiarizarea cu proiectul care este parte componentã a Festivalului „EthnoSibe-
ria“ (incluzînd seminarii, mese rotunde, prezentãri media în problemele managementului
proiectelor de etno-artã).
Buget: $679

Participare la Festivalul internaflional de artã video ºi film de scurt metraj „Dreamcatcher“,
Kiev, Ucraina, 6-9 septembrie
Beneficiar: Marin TUREA, artist plastic
Buget: $185

Participare la Proiectul „Intersecflii“, Ulan Bator, Mongolia, 2-12 septembrie
Beneficiar: ªtefan RUSU, Igor ªCERBINA, artiºti plastici
Buget: $2 682

Participarea la adunarea anualã a Comitetului pentru Muzee øi Instrumente Muzicale, St. Pe-
tersburg, Moscova, Rusia, 8-16 septembrie
Beneficiar: Margareta TETELEA, ºefa Catedrei Instrumente Muzicale ºi Metodicã, ºi Ion
GAGIM, decanul Facultãflii de Muzicã a Universitæflii de Stat „A. Russo“, Bãlfli
Buget: $790

Participare la Conferinfla internaflionalã „TRANZITindex“, Cluj, România, 26-29 septembrie
Beneficiar: Virgiliu MÃRGINEANU, directorul Studioului „OWH TV“
Buget: $39

Participare la Proiectul „Luminæ sinteticæ. O abordare criticæ a fenomenului publicitar“, Cluj-
Napoca, România, 9-12 octombrie
Beneficiar: ªtefan RUSU, artist plastic
Buget: $25

Participare la Festivalul internaflional de film documentar ºi antropologic „Astra Film Fest“,
ediflia a 6-a, Sibiu, România, 21-26 octombrie
Beneficiar: Dumitru OLÃRESCU, scenarist, profesor universitar, director artistic al Studioului
„Viafla“ al Centrului Naflional de Cinematografie din Moldova
Buget: $28

Participare la Proiectul „Inifliative regionale pentru integritatea mesajului“, Bucureºti, România
Beneficiar: Cornelia COZONAC, ziaristã
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anticorupflie în regiune ºi implicarea caricaturiºtilor ºi a jurnaliºtilor de investigaflie din fiecare
flarã-participantã în acest proces. Au fost discutate aspectele specifice misiunii caricaturiºtilor
ºi a jurnaliºtilor în cadrul inifliativelor anticorupflie (acfliunea a avut loc la începutul anului
2003)
Buget: $46

Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $17 785

POLITICI CULTURALE
Programul se desfãºoarã în formã de concurs organizat la nivel regional, avînd drept scop
promovarea schimbãrilor structurale în domeniul politicilor culturale – dezvoltarea ºi imple-
mentarea diferitelor modele de acfliuni culturale, naflionale ºi internaflionale, modele de pro-
movare a descentralizãrii.

Proiectul „Contribuflii la formarea principiilor ºi mecanismelor de implementare a politicii cul-
turale în spafliul rural“, ianuarie-decembrie
Beneficiar: Asociaflia Naflionalã pentru Dezvoltare Ruralã „Oikos“
Director de proiect: Corneliu BUSUIOC
Realizæri: au fost completate ºi analizate 1631 de chestionare a respondenflilor din circa 270
sate; au fost realizate ºi analizate 74 interviuri în profunzime, editate ºi difuzate în rîndurile
grupurilor-model din 9 judefle, 3 pliante a cîte 12 000 ex. ºi 3 buletine a cîte 1000 ex.; re-
zultatele implementãrii proiectului au fost analizate în 28 articole, scrise de cãtre 19 autori;
au fost fæcute vizite în peste 200 sate; echipa proiectului a colaborat cu direcfliile judeflene
de culturã din 9 judefle, cu 5 experfli ai Ministerului Culturii, cu experfli independenfli; au
fost înregistrate 4 emisiuni radio (2 la „Antena C“ øi 2 – la Radioul Naflional); au fost organi-
zate 3 seminarii (fiecare avînd circa 35 participanfli), 2 mese rotunde (fiecare cu 40 partici-
panfli); au fost elaborate ºi repartizate în cadrul seminariilor ºi meselor rotunde circa 200 de
rapoarte de evaluare, seturi de acte normative etc.; au fost intreprinse acfliuni de docu-
mentare a evenimentelor (fotografiere, înregistrare audio ºi video).
Buget: $12 000

Proiectul consacrat creærii ºi activitæflii Centrului de Politici Culturale ºi Management din
Moldova, durata proiectului – 4 ani
Beneficiar: Asociaflia Obºteascã „Alternativa Nouã“
Director de proiect: Veaceslav REABCINSCHI, cofondator al Centrului de Politici Culturale
øi Management din Moldova
Realizæri: a fost creatã o echipã de lucru; a fost inauguratã o rubricã permanentã –
„Alternativa“ – în sãptãmînalul „Jurnal de Chiºinãu“ la care au apãrut circa 30 articole pe
parcursul unei jumãtæfli de an, semnate de personalitãfli cunoscute în domeniu: L. Turea, V.
Grosu, C. Cheianu (Republica Moldova), Lidia Varbanova (Bulgaria), Vesna Copic (Croaflia),
Virgil Niflulescu (România); au fost organizate cîteva mese rotunde cu participarea oamenilor
de teatru, bibliotecarilor, funcflionarilor din departamentele de culturã ale administrafliei
locale. Centrul a participat la dezbaterile pe marginea proiectului de lege cu privire la orga-
nizafliile concertistice, teatru ºi circ (adoptat de Parlament în toamna anului 2002) ºi a ela-
borat propuneri de dezvoltare în domeniu care vor fi incluse øi în Raportul naflional de



dezvoltare umanã a Republicii Moldova în anul 2003, realizat de IPP, Chiºinãu. În octom-
brie centrul a lansat site-ul www.culture.md .
Buget: $19 920

Total cheltuieli pentru realizarea programului $31 920

PROGRAMUL „PRIVIRE DIN INTERIOR“
Scopul programului (desfãºurat în formã de concurs la nivel regional) a fost de a lansa un
mecanism Est-Est, prin care managerii ºi administratorii din domeniul culturii ar putea fi
plasafli pentru o anumitã perioadã în instituflii culturale bine cunoscute din Europa Centralã
ºi din cea de Est, din Asia Centralã, Caucaz ºi Mongolia.
Programul este adresat managerilor ºi administratorilor cu experienflã din domeniul artistic ºi
cultural, interesafli sæ-ºi dezvolte aptitudinile profesionale ºi sæ-øi împãrtãºeascæ experienfla ºi
cunoºtinflele. La realizarea programului pot participa angajafli ai institufliilor de stat sau ai
administrafliei locale, precum ºi ai institufliilor culturale private nonprofit.

Stagiere în cadrul Muzeului-Memorial Literar „F.M. Dostoevski“, Sankt-Petersburg, Rusia, 13
iulie – 3 august
Beneficiar: Elena PLOªNIfiÃ, ºefæ de direcflie la Muzeul Naflional de Istorie din Moldova,
membru al Asociafliei Istoricilor, membru al Asociafliei Cultural-ªtiinflifice „Museion“
Buget: $1 799

Stagiere la ONG „Întîlniri în Siberia“, Novosibirsk, Rusia, 5-20 septembrie
Beneficiar: Virgiliu MÃRGINEANU, directorul Studioului „OWH TV“
Buget: $1 798

Stagiere la Asociaflia „Arta Nouæ“ din Mongolia, 15-30 aprilie 2003
Beneficiar: ªtefan RUSU, manager la Asociaflia „Alianfla Art-Est“
Buget: $2 300

Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $5 898

PROGRAMUL „PODURI PENTRU ÎNfiELEGERE“
Programul este destinat organizafliilor care vor sã lanseze proiecte orientate spre cunoaºterea
culturilor din Asia Centralæ, Caucaz øi Mongolia.

Proiect consacrat elaborærii ºi editærii unui numãr al revistei „Sud-Est“, consacrat civilizafliei
islamice (continuarea proiectului din anul 2001)
Beneficiar: Revista „Sud-Est“
Director de proiect: Valentina TÃZLÃUANU, redactor-ºef
Buget: $6 700

PROGRAMUL „SUSfiINEREA ACTIVITÃfiII MUZEALE“
Scopul central al programului poate fi definit ca spargere a blocadei informaflionale în care
s-au pomenit centrele de culturã din Moldova, inclusiv muzeele. Este sprijinit schimbul
informaflional ºi contactele cu structurile similare internaflionale. Fundaflia susfline activitatea
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politica muzealã, propun modele novatoare de funcflionare a relafliei muzeu-public.

Proiectul „Galeria virtualã a artei contemporane din Republica Moldova“ (continuarea proiec-
tului din anul 2001)
Beneficiar: Asociaflia Cultural-Øtiinflificã „Museion“
Director de proiect: Tatiana TIHMANOVSKI, preºedintele Asociafliei
Obiective: proiectul prevede crearea unei baze de date ºi a unei pagini de Internet cu
genericul de mai sus ºi va include circa 500 de opere de artã ale unor personalitãfli mar-
cante din domeniu.
Buget: $15 991 

Proiect consacrat completærii fondurilor de carte ale bibliotecii Muzeului Naflional de
Etnografie ºi Istorie Naturalã din Republica Moldova
Beneficiar: Muzeul Naflional de Etnografie ºi Istorie Naturalã din Republica Moldova
Director de proiect: Nadejda SÂRGHI, ºefa bibliotecii
Obiective: achiziflie de carte acoperind cîteva cîmpuri tematice: artã plasticã, istorie, etno-
grafie ºi istorie naturalã, biologie ºi anatomie, dicflionare de limbã românã (în total 60 titluri).
Buget: $561

Proiect consacrat completærii fondurilor de carte ale bibliotecii Muzeului de Istorie ºi Etno-
grafie din Ungheni
Beneficiar: Primãria Municipiului Ungheni
Director de proiect: Vasile IUCAL, directorul Muzeului de Istorie ºi Etnografie din Ungheni
Obiective: achiziflie de carte (dicflionare, carte de artã, culturã, istorie, etnografie,
muzeografie, în total 69 titluri).
Buget: $315

Proiect consacrat completærii fondurilor de carte ale bibliotecii Muzeului Naflional de Istorie a
Moldovei
Beneficiar: Muzeul Naflional de Istorie a Moldovei
Director de proiect: Mariana BALAN, ºefa bibliotecii
Obiective: achiziflie de carte acoperind cîteva cîmpuri tematice: dicflionare explicative de
limba românã ºi dicflionare bilingve, enciclopedii, istorie, istorie a literaturii ºi artei (54 titluri).
Buget: $555

Proiect consacrat elaborærii ºi editærii unor buclete promoflionale pentru muzeele din Moldo-
va (continuarea programului din anul 2001, etapa finalã)
Beneficiar: Asociaflia Cultural-Øtiinflificã „Museion“
Director de proiect: Tatiana TIHMANOVSKI, preºedintele Asociafliei
Obiective: au fost elaborate ºi editate buclete: Muzeul Orheiul Vechi (10 mii ex.); Schituri
rupestre în complexul muzeal Orheiul Vechi (15 mii ex.); Muzeul Gãgãuz de Etnografie din
Comrat (10 mii ex.); Muzeul de Istorie ºi Etnografie din Ungheni (10 mii ex.); Muzeul
Naflional de Istorie a Moldovei (2 pliante a cîte 10 mii ex.); Muzeul de Arheologie (10 mii
ex.); Muzeul Municipal Cahul (10 mii ex.)
Buget: $20 410



Alte cheltuieli: $257
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $38 089

PROIECTE EDITORIALE
În cadrul acestui program Fundaflia a sprijinit: editarea a trei cãrfli de debut literar (seria
„Prima verba“); editarea prin concurs a trei manuscrise de beletristicã (seria „Linia întîi“);
elaborarea de studii critice de facturã analiticã în domeniul literaturii ºi artei (burse pentru
autori) ºi editarea de cãrfli promoflionale ºi ºtiinflifice în acest domeniu; participarea editorilor
la Tîrgul Internaflional de Carte de la Frankfurt.

Editarea a trei cãrfli de debut literar (seria „Prima verba“)
Beneficiari: Iurie BURLACU, Alexandr OGUªEVICI, Dumitru MINTENCU
Realizæri: au fost depuse la concurs 17 manuscrise dintre care au fost învingãtoare: „Tîlharul
de vise“ (poezie), autor Iurie BURLACU; „Homo Fuge. Subiecte dramatice“, autor Alexandr
OGUªEVICI; „Timpul tãindu-ºi nasturii de la cãmaºã“ (poezie), autor Dumitru MINTENCU.
Cærflile au apãrut la editura „Arc“ în tiraj de 1000 exemplare fiecare (cîte 700 exemplare au
fost donate autorilor, 300 exemplare – distribuite bibliotecii publice). Fundaflia a acoperit
costurile de editare a manuscriselor selectate.
Buget: $4 407

Editarea celor mai bune manuscrise de beletristicã ale anului (trei manuscrise) (seria „Linia
întîi“)
Beneficiar: Valeria GROSU, Vsevolod CIORNEI, Maria ªLEAHTIfiCHI
Realizæri: la concurs au participat 13 manuscrise. Învingãtori: Valeria GROSU, „Ispita
discrefliei“; Vsevolod CIORNEI, „Cuvintele dintre tãceri“; Maria ªLEAHTIfiCHI, „Jocul alteri-
tãflii“. Manuscrisele învingãtoare sînt editate în tiraj de 1000 exemplare fiecare ºi donate
parte autorilor (500 exemplare), parte biblitecilor publice (500 exemplare).
Buget: $5 390

Editare de carte promoflionalã ºi ºtiinflificã în domeniul artei ºi culturii
În scopul susflinerii cãrflii de artã ºi literaturã, precum ºi al dezvoltærii spiritului critic în artã,
Fundaflia a acordat sprijin financiar editurilor pentru realizarea proiectelor de editare a
cãrflilor de facturã analiticã din domeniul istoriei, teoriei ºi criticii literare ºi artistice.
Concursul public s-a desfãºurat în 2 faze. Au participat 7 edituri cu 17 manuscrise. Criteriile
de bazã pentru selectare au fost originalitatea temei ºi profunzimea abordãrii, profesionalis-
mul, spiritul critic. În baza rezultatelor concursului, au fost acordate granturi pentru editarea
urmãtoarelor titluri de carte:

Editarea cãrflii „Hyperion. Viafla lui Eminescu“, autor George MUNTEANU, tiraj 1000 exem-
plare.
Beneficiar: Editura „ªtiinfla“
Director de proiect: Gheorghe PRINI, directorul editurii
Buget: $2 450

Editarea cãrflii „Dirijorul de cor ºi compozitorul Mihail Berezovschi“, autor Elena NAGA-
CEVSCHI, tiraj 1000 exemplare
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Director de proiect: Oleg BUJOR, directorul editurii
Buget: $1 200

Editarea cãrflii „Ceva care seamãnã cu literatura“, autor Alex ªTEFÆNESCU, tiraj 1000 exem-
plare
Beneficiar: Editura „ªtiinfla“
Director de proiect: Gheorghe PRINI, directorul editurii
Buget: $720

Editarea cãrflii „Singular Destines“, autor Adam J. SORKIN, tiraj 500 exemplare
Beneficiar: Editura „Cartier“
Director de proiect: Gheorghe ERIZANU, directorul editurii
Buget: $1 730

Editarea cãrflii „Monumente de arhitecturã de la Orheiul Vechi“, autor Tamara NESTEROV, ti-
raj 1000 exemplare
Beneficiar: Editura „Epigraf“
Director de proiect: Oleg BUJOR, directorul editurii
Buget: $2 700

Burse pentru autori
Bursele au fost acordate, în bazã de concurs, autorilor de studii critice, de facturã analiticã,
în domeniul culturii ºi artei. La realizarea ºi finalizarea proiectului au mai participat (inclusiv
în mod financiar ) unele instituflii ºtiinflifice ºi culturale, uniuni de creaflie, edituri etc.

Din cele 5 proiecte participante la concurs au beneficiat de sprijinul Fundafliei urmãtoarele:

Elaborarea cãrflii „Artistul ºi nimbul gloriei“
Beneficiar: Rodica LEAHU (IUNCU), redactor la revista „Democraflia“
Buget: $1 000

Elaborarea cãrflii „Intelectualul ca diversiune“
Beneficiar: Vasile GÂRNEfi, directorul revistei „Contrafort“
Buget: $1 000

Elaborarea cãrflii „Basarabia necunoscutã“ vol. IV
Beneficiar: Iurie COLESNIC, directorul editurii „Museum“
Buget: $500

Participarea la Tîrgul Internaflional de Carte de la Frankfurt, Germania, 9-14 octombrie
Beneficiari: Gheorghe ERIZANU, directorul Editurii „Cartier“; Iurie COLESNIC, directorul
editurii „Museum“; Alexandru MARIN, directorul Editurii „Tehnica Info“; Gheorghe PRINI,
directorul Editurii „ªtiinfla“; Oleg BODRUG, directorul Editurii „Prut Internaflional“; Stela
IEªANU, ºefa departamentului drept de autor ºi relaflii internaflionale al Editurii „Arc“.
Buget: $5 341



Donaflie de echipament (un calculator) pentru activitatea de secretariat a Uniunii Scriitorilor
din Moldova
Beneficiar: Uniunea Scriitorilor din Moldova
Director de proiect: Mihai CIMPOI, preºedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova
Buget: $1 180

Alte cheltuieli: $1 071
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $27 509

PROGRAMUL „SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVÃfiÃMÎNTULUI ARTISTIC“
Programul a sprijinit, în bazã de concurs: elaborarea ºi producerea de materiale didactice
de forme diferite pentru învãflãmîntul artistic; completarea ºi modernizarea bibliotecilor de
artã, necesare învãflãmîntului cultural-artistic, precum ºi profesioniºtilor din domeniul
respectiv; desfãºurarea de ateliere ºi seminarii sub conducerea unor oameni de artã de
peste hotare.

Proiect consacrat editærii unei culegeri de aranjamente pentru duet de piane a unor lucrãri
din muzica universalã, clasicã ºi contemporanã , autori Anatol LAPICUS ºi Iurie MAHOVICI
Beneficiar: Academia de Muzicã, Teatru ºi Arte Plastice
Director de proiect: Anatol LAPICUS, pianist, profesor universitar
Realizæri: s-a editat un tiraj total de 500 exemplare. 150 exemplare vor fi donate interpre-
flilor de muzicã academicã, restul tirajului va fi distribuit institufliilor de învãflãmînt muzical.
Buget: $4 800

Proiect consacrat elaborærii ºi editærii unui set de programe de studiu ºi crestomaflii la disci-
plinele muzicale predate în institufliile de învãflãmînt artistic de specialitate
Beneficiar: Uniunea Muzicienilor din Moldova (UMM)
Director de proiect: Virginia GOªCINA, membru al Consiliului Metodic al UMM
Buget: $4 675

Proiect consacrat modernizærii fondului muzical al Academiei de Muzicã, Teatru ºi Arte
Plastice din Republica Moldova ºi creærii unei baze tehnice performante
Beneficiar: Academia de Muzicã, Teatru ºi Arte Plastice
Director de proiect: Mihail AFANASIEV, lector superior, ºeful serviciului mijloace tehnice
Obiective: traspunerea fondului muzical al Academiei de pe discuri de vinil ºi benzi mag-
netice pe CD (compact disc cu imprimare digitalã).
Buget: $5 500

Proiectul de organizare a Seminarului „Valorile cinematografiei mondiale“, animator dr Hans-
Joachim Schlegel (Germania), 23-30 decembrie
Beneficiar: „Atelierul Sergiu Prodan. PR ºi publicitate“
Director de proiect: Sergiu PRODAN, director artistic
Realizæri: seminarul a fost axat pe douã tematici: „Filmul ºi arhitectura“ ºi „Filmul ºi psi-
hanaliza“. Proiectul a fost destinat studenflilor de la facultãflile de cinematografie, precum ºi
profesioniºtilor din domeniu (dramaturgi, critici, regizori, ziariºti).
Buget: $3 861
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de pãpuºi (Sankt-Petersburg), 10-16 februarie 2003
Beneficiar: Titus JUCOV, directorul Teatrului Republican de Pãpuºi „Licurici“, conferenfliar
interimar la Academia de Muzicã, Teatru ºi Arte Plastice
Buget: $381

Total cheltuieli pentru realizarea subrogramului: $19 195 

ARTE VIZUALE
Programele „Arte vizuale“ au sprijinit în continuare importante evenimente locale (expoziflii,
editare de cataloage, seminarii), precum ºi schimbul regional ºi internaflional de expoziflii,
fluxul informaflional în domeniu.

Participare la Adunarea generalã a criticilor de artã din flãrile CSI, Moscova, Rusia, 18-24 martie
Beneficiar: Ludmila TOMA, colaborator ºtiinflific la Institutul pentru Studiul Artelor al
Academiei de ªtiinfle din Moldova, istoric ºi critic de artã, membrã a Asociafliei Criticilor de
Artã (Moscova)
Buget: $55

Expoziflie personalã de picturã la Asperg, Germania, 10-30 martie
Beneficiar: Vasile DOHOTARU, pictor, conferenfliar universitar la Universitatea Tehnicã din
Moldova
Buget: $239

Editarea catalogului cu expoziflia-concurs anualæ de artã plasticã contemporanã „Saloanele
Moldovei“
Beneficiar: Nicolae RURAC, preºedintele Uniunii Artiºtilor Plastici
Realizæri: au fost acoperite cheltuielile poligrafice la editarea catalogului „Saloanele Mol-
dovei - 2001“.
Buget: $742

Participare la Conferinfla anualã a Asociafliei Tipografice Internaflionale ATYP, Roma (Italia), 19-
22 septembrie
Beneficiar: Corina COTOROBAI, artist plastic, studentã la masterat în domeniul designului
tipografic
Buget: $606

Proiect consacrat edifliei a II-a a taberei de sculpturã de la Ungheni, 17 august – 13 septembrie
Beneficiar: Primãria Municipiului Ungheni
Director de proiect: Constantin STRATULAT, consilier la Primãria mun. Ungheni
Realizæri: la tabæræ au participat Ion ZDERCIUC, Dumitru VERDIANU, Tudor CATARAGA,
ªtefan RUSU, Valentin VÎRTOSU, Mircea PUªCAª, Ioan GRECU, Mihail DAMIAN, Ruslan
TIHONCIUC, Victor MACOVEI.
Buget: $3 500

Proiect consacrat expozifliei dedicate lui Eugeniu Coºeriu, vernisare 17 octombrie la Centrul
Expoziflional „C. Brâncuºi“ al UAP



Beneficiar: Uniunea Artiºtilor Plastici din Moldova
Director de proiect: Nicolae RURAC, preºedintele uniunii
Buget: $923

Donaflie de echipament (un calculator) pentru activitatea Galeriei „C. Brâncuºi“ a Uniunii Ar-
tiøtilor Plastici din Moldova
Beneficiar: Uniunea Artiºtilor Plastici din Moldova
Director de proiect: Nicolae RURAC, preºedintele uniunii
Buget: $1 180

Proiect consacrat elaborærii ºi editærii catalogului expozifliei grupului laureaflilor din anii 1999-
2001 ai burselor de excelenflã ale Fundafliei Soros-Moldova la compartimentul Artã plasticã
Beneficiari: Uniunea Artiºtilor Plastici din Moldova
Realizæri: catalogul a însoflit expoziflia grupului laureaflilor din anii 1999-2001 ai burselor de
excelenflã ale Fundafliei Soros-Moldova: Andrei SÎRBU, Valentin VÎRTOSU, Irina FILIP,
Mircea PUªCAª, Violeta ZABULICA-DIORDIEV, Simion ZAMªA, Ion ZDERCIUC, Dumitru
BOLBOCEANU. Tiraj: 300 exemplare. Distribuit Uniunii Artiøtilor Plastici din Moldova,
Centrului Expoziflional „C. Brîncuºi“ ºi laureaflilor nominalizafli mai sus.
Buget: $4 550

La concursul pentru editarea de albume/cataloage ale artiºtilor plastici au participat 5 pro-
iecte. În baza deciziei juriului au fost susflinute trei dintre ele:

Editarea albumului de picturã, tiraj 1000 exemplare
Beneficiar: Ada ZEVIN, artist plastic

Editarea albumului de picturã ºi graficã, tiraj 1000 exemplare
Beneficiar: Vasile COJOCARU, artist plastic

Editarea albumului de goblenuri, tiraj 1000 exemplare
Beneficiar: Anait ºi Valerii CULICENCO, artiºti plastici
Buget: $6 000

În anul 2001, în colaborare cu Editura „Arc“, a fost lansat un proiect de editare a unei serii
de 12 albume de artã plasticã „Maeºtri basarabeni ai secolului XX“. În anul 2002 au fost
aprobate primele douã albume din aceastã serie: Valentina RUSU-CIOBANU ºi Eugenia
MALEªEVSCHI, tiraj 1000 exemplare fiecare.

Alte cheltuieli: $508
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $17 123

ARTÃ CONTEMPORANÃ
Au fost acordate urmãtoarele granturi:

Participare la Atelierul ºi Simpozionul internaflional de artã contemporanã „Calea færæ de
mætase – o extremæ asiaticæ“, Almatî (Kazahstan), 16 aprilie –1 mai
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Buget: $665

Participare la Conferinfla „Centrul regional al fotografiei est-europene“, organizatã ca parte
componentã a ºcolii de varã în arta fotografiei, desfãºuratã la DOM FOTOGRAFIE, Poprad,
Slovacia, 10-13 iulie
Beneficiar: Iulian SOCHIRCÃ, preºedintele Uniunii Artiºtilor Fotografi din Moldova
Buget: $490

Proiect expoziflional „Muzica în mine 1 (concertînd o expoziflie)“
Beneficiar: Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu
Director de proiect: Dan SPÃTARU
Buget: $2 550

Tabæra de creaflie „CarbonART 2002. Zona de trecere“, 4-11 august, satul fiîpova, judeflul
Orhei
Beneficiar: Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu
Director de proiect: Igor SCERBINA, artist plastic
Buget: $5 160

Proiectul pentru editarea catalogului „invAsia“ în baza materialelor de la tabãra de creaflie,
pentru organizarea expozifliei ºi conferinflei ºtiinflifice cu acelaºi generic, desfãºurate în sep-
tembrie-decembrie 2001
Beneficiar: Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu
Director de proiect: ªtefan RUSU, artist plastic
Buget: $2 500

Participarea la cea de a treia ediflie a Bienalei internaflionale de artã contemporanã, Gyumri,
Armenia, 24 august – 2 septembrie
Beneficiar: Igor ªCERBINA, artist plastic, preºedintele Asociafliei „Alianfla Art-Est“
Buget: $490

Proiectul „Videomaraton 2002“, ediflia a 4-a, 20-23 noiembrie
Beneficiar: Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu
Director de proiect: Marin TUREA
Obiective øi realizæri: a informa publicul local despre evolufliile de ultimã orã de pe scena
audiovizualã mondialã ºi a-l ajuta sã se orienteze în universul complex al artelor vizuale
moderne; a-i stimula pe doritorii de a face artã video. Timp de 4 zile în incinta
Cinematografului „Odeon“ s-au derulat proiectæri video, însoflite de prelegeri øi dezbateri pe
marginea fenomenului video.
Buget: $2 993

Audierea unui curs de artã contemporanã la Studioul Naflional de Arte Contemporane „Le
Fresnoy“ din Tourcoing, Franfla, durata cursului - 2 ani
Beneficiar: Veaceslav DRUfiÃ, artist plastic
Buget: $1 987
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Proiectul pentru sprijinirea activitãflii [ksa:k] pentru desfãºurarea programelor de informare ºi
documentare în domeniul artei contemporane (vezi detalii în Raportul [ksa:k])
Beneficiar: Centrul pentru Artã Contemporanã, Chiºinãu
Director de proiect: Veaceslav REABCINSCHI, director
Buget: $31 390

Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $48 225

Total cheltuieli pentru realizarea programului „Artæ øi culturæ“: $275 623
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Obiective:
– susflinerea noii generaflii de artiºti social activi, care pun la îndoialã legitimitatea politicii

culturale oficiale în domeniul artelor vizuale, moºtenitã de la trecutul totalitar;
– cæutarea unor forme ale culturii care sã corespundã situafliei sociale, politice ºi econo-

mice noi, caracteristice unei societãfli în tranziflie;
– deschiderea peisajului artistic local care conduce la un dialog cultural internaflional;
– susflinerea ºi încurajarea noilor metode de exprimare artisticã ºi utilizarea noilor medii,

pe care centrul le complementeazã cu teorii de criticã corespunzãtoare;
– informarea ºi documentarea artiºtilor;
– susflinerea tehnicã ºi informaflionalã a inifliativelor artistice în artele vizuale;
– mediatizarea activitãflilor artistice din Moldova ºi a celor de peste hotare;
– iniflierea proiectelor din domeniul artei contemporane;
– desfãºurarea activitãflii de colectare de fonduri.

Context:
Una din problemele esenfliale fline de lipsa de informaflie în întreg domeniul învãflãmîntului
artistic. Sistemul statal de învãflãmînt artistic nu are un program adecvat. Unele discipline,
cum ar fi istoria artelor, estetica etc. duc lipsã de specialiºti ºi de un set de cursuri. Lipsesc
materialele didactice ºi informafliile, ceea ce duce la o abordare teoreticã neadecvatã a
instruirii noii generaflii de artiºti.

Centrul pentru Artæ
Contemporanæ, Chiøinæu

Strada Puºkin nr. 16
MD-2012, Chiºinãu, Moldova

Telefon: (3732) 212765, 212766
Fax: (3732) 212768

E-mail: ksak@art.md
http://www.art.md

Director: Veaceslav REABCINSCHI

[ksa:k]
Centrul pentru Artæ Contemporanæ, Chiøinæu



Se poate spune cã viafla culturalã a flãrii este sãracã. Lipsesc noi genuri de produse culturale.
Situaflia este ceva mai bunæ în capitalã, dar ºi aici lipseºte intensitatea træirii, care ar trebui sã
caracterizeze primul oraº al flãrii. De aceea tocmai sporirea numãrului evenimentelor din
domeniul artei contemporane este una din direcfliile principale de activitate a centrului.

Arta contemporanã din Moldova este puflin cunoscutã peste hotare. Este necesarã pro-
movarea comunitãflii artistice de la noi pentru integrarea în circuitul internaflional. Aceasta
include: dezvoltarea contactelor cu grupuri culturale internaflionale øi cu instituflii, inifliative
ale artiºtilor ºi ale altor persoane particulare, ceea ce le va ajuta sã înfleleagã mai bine proce-
sele culturale contemporane. La aceasta se mai poate adãuga lansarea de expoziflii comune,
seminarii, ateliere, în care sã se implice ambasadele strãine, centrele culturale etc.

PROIECTE REALIZATE ÎN ANUL 2002 CU SPRIJINUL FUNDAfiIEI SOROS-MOLDOVA ØI
AL INSTITUTULUI PENTRU O SOCIETATE DESCHISÆ DIN BUDAPESTA ØI NEW YORK

„ArtHoc“
„ArtHoc“ este buletinul trimestrial, care apare de la deschiderea Centrului pentru Artæ Con-
temporanæ la Chiºinãu, în 1996. În el se analizeazæ reperele gîndirii artistice din Moldova,
stimulîndu-se apariflia noilor idei.

În anul 2002 au fost editate patru numere „ArtHoc“ (trei dintre ele avînd un volum dublu):
– supliment la nr. 18, consacrat integral fotografiei în Moldova (ediflie dublã);
– nr. 19, consacrat textului în artã;
– nr. 20 –21, „Structuri artistice în Chiºinãu“ (ediflie dublã);
– nr. 22 – 23, dedicate celor douæ mari expoziflii ale anului – Documenta 11 øi Manifesta 4
(ediflie dublã)

Aceste numere mai cuprind diverse informaflii despre activitatea centrului, despre eveni-
mentele artistice desfãºurate la Chiºinãu ºi peste hotare, despre reflelele artistice inter-
naflionale apãrute recent etc.

Buget total: $3 850
Fundaflia Soros-Moldova: $3 850

„Carbonart 2002 – Zona de trecere“
Tabãræ de creaflie cu participarea artiºtilor de artã contemporanã din Moldova, Ucraina,
România, Rusia, Muntenegru, Serbia.

Perioada desfãºurãrii: 27 iulie – 6 august
Locul desfãºurãrii: Moldova, împrejurimile mãnãstirii fiîpova
Curator – Igor SCERBINA

Tematica proiectului: „Zona de anomalii“; „Spafliul necivilizat“; „Stalking“; „Primitivul ºi
modernul: legendele strãvechi ºi arta contemporanã“.

Concepflia proiectului: interferenfla structurilor spaflial-temporale într-o zonã cu anomalii din
punctul de vedere al artei contemporane. Interacfliunea dintre artist ºi mediu.
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nea“ unui reprezentant al artei contemporane într-un mediu unic. Transformarea conºtiinflei
artistice în urma influenflei zonei. Transformarea mediului ambiant în urma activitãflii artistice.

Esenfla artisticã a proiectului: interacfliunea dintre mediu ºi artist. Generarea de idei artistice
noi în mediul dat, avîndu-se în vedere particularitãflile spafliului ºi ale timpului, precum øi
aspectul istoric ºi cel mitologic al locului dat. Dezvoltarea direcfliei „Arta în naturæ“. Noi
poziflii ale artei contemporane din Moldova.

Buget total: $5 410
Fundaflia Soros-Moldova: $5 160
Alte surse: Asociaflia „Alianfla Art-Est“ $250

„Muzicæ în mine 1 (concertînd o expoziflie)“
Expoziflie-concert
Perioada: 10 octombrie – 1 noiembrie
Locul desfãºurãrii: Galeria „Constantin Brâncuºi“ 
Curator – Octavian EªANU
Coordonator – Dan SPÆTARU
Expoziflia intenfliona sã prezinte muzica abordatã în lucrãrile artiºtilor vizuali contemporani.
Ea exploreazã multiple cãi de abordare a muzicii populare, rock sau naflionale. Show-ul are o
formã modernistã, în stil Greenbergian, care evidenfliazã metoda caracteristicã a unei disci-
pline concrete.

Artiºtii: Dave ALLEN, Aline BOUVY, John GILLIS, Pavel BRÆILA, Veaceslav DRUTA, Tony
COKES, Douglas GORDON, Alexander GYOERFI, Annika ERIKSSON, Mircea FLORIAN,
Petra KLUSMEYER, Mike KELLEY, Michael LAPUKS, Dainius LISKEVICIUS, Ralf MARS-
CHALLECK, Joachim TSCHIRNER, Andrei MONASTÎRSKI, Jonathan MONK, Wolfgang
MULLER, Susan PHILIPSZ, Alexander PETRELLI, Bob øi Roberta SMITH, Eran SCHAERF,
Ross SINCLAIR, Alexei SHULGIN, Annika STRÖM, Gediminas øi Nomeda URBONAS,
Young-Hae CHANG, Marc VOGE.

Prima prezentare a expozifliei a avut loc în perioada 06.07.02 – 31.08.02 la Geselleschaft
fur Aktuelle Kunst, Bremen, Germania. Organizator: G.A.K. Bremen, Germania

Buget total: $28 900
Fundaflia Soros-Moldova: $2 550
Alte surse: GAK, IFA (Germania): $26 350

Videomaraton, 2002
Perioada desfãºurãrii: 21-23 noiembrie 2002
Locul desfãºurãrii: cinematograful „ODEON“, Alianfla Franceza din Moldova
Curator – Marin TUREA
Videomaratonul organizat de Centrul pentru Arta Contemporana este cel mai important
eveniment alternativ audiovizual al anului din Republica Moldova. Ajuns la cea de-a VI-a
ediflie, videomaratonul ramîne fidel principiilor diversitãflii tematice, stilistice ºi geografice a
lucrãrilor incluse în program. Nu sînt neglijate nici abordãrile teoretice, specifice evolufliilor



recente din domeniul video, nici expunerile pe marginea procesului de creaflie a unor artiºti
concrefli, animatori cu puternicã prizã la public.

Scopul principal al videomaratonului a fost de a informa publicul local despre ultimele
evoluflii de pe scena audiovizualæ mondialæ ºi de a-l ghida fãrã prejudecãfli ºi stereotipuri,
prin complexul univers al artelor vizuale moderne. Un alt scop a fost de a-i stimula pe tofli
doritorii de a face video, oferindu-le atît o prestigioasæ „scenã“ pentru a-ºi promova public
lucrãrile, cît ºi o bunæ ocazie de provocare a imaginafliei.

De aceastã datã (contrar tradifliei anterioare de proiectæri non-stop care durau 10-12 ore)
videomaratonul s-a desfãºurat pe parcursul a 4 zile, între 20-23 noiembrie.

Buget total: $3 193
Fundaflia Soros-Moldova: $2 993
Alianfla Francezã: $200

Catalog „InvAsia“
Scopul proiectului a fost de a materializa sub forma unui catalog întreaga informaflie despre
Proiectul internaflional „InvAsia“ care s-a desfæøurat în septembrie-decembrie 2001. Tot
atunci au fost prezentate øi proiectele participanflilor privind cãutarea identitãflii investigate
sub varii aspecte ºi despre problematica sa.

Pe durata desfãºurãrii proiectului au  fost realizate peste 500 imagini fotografice, diapozi-
tive øi 6 ore de material video brut cu diverse aspecte din tabãra „InvAsia”, precum øi
detalii din proiectele participanflilor la evenement.

Aceasta a însumat documentarea completã a Proiectului internaflional „InvAsia“.
Catalogul confline, de asemenea, toate secfliunile proiectului: prima fazã – tabãra
internaflionalã de la Orheiul Vechi, faza a doua – Conferinfla „InvAsia“, faza a treia –
expoziflia „InvAsia“.

Buget total: $5 437,50 
Fundaflia Soros-Moldova: $2 500
Pro-Helvetia: $2 937,5

SITE-UL ØI ARHIVA [ksa:k]
Pagina de Internet [ksa:k]
Pagina confline evenimente care au fost sau vor fi organizate de Centru. Au fost adãugate
ºtiri (evenimente curente), banner-e cu anunfluri, au fost filmate ºi scanate lucrãri ale
artiºtilor pentru baza de date, a fost efectuat suportul tehnic al reflelei de computere a
[ksa:k]-ului, precum ºi scanarea suplimentarã a imaginilor din cadrul diferitelor proiecte
artistice susflinute de [ksa:k], au fost înregistrarate CD-uri (informaflie audio, video, grafice în
formulæ electronicæ).

Pe pagina din Internet funcflioneazã o arhivã electronicã care confline o listã a artiºtilor, cura-
torilor ºi a teoreticienilor locali. În total au fost pregãtite ºi lansate pe Internet 44 portofolii
ale artiºtilor, curatorilor ºi teoreticienilor din Moldova.
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muzeului vizitatorul poate gãsi lucrãri ale artiºtilor contemporani din Moldova, executate în
cadrul evenimentelor lansate de [ksa:k].

Baza de date a artiºtilor plastici din Republica Moldova reprezintã o sistematizare de infor-
maflii cuprinzînd activitæfli profesional-creatoare ale artiºtilor plastici ºi ale criticilor de artã.
Ea confline ºi un „Dosar al artistului“, care se completeazã permanent cu noi informaflii ce
includ date din CV-ul artistului, cataloage, publicaflii, diapozitive, imagini foto, reproduceri,
notifle, pliante etc.

Buget: $4 800
Fundaflia Soros-Moldova: $4 800

Total cheltuieli, inclusiv cheltuieli de administrare a Centrului:
Fundaflia Soros-Moldova: $44 593
Pro-Helvetia $3 938

Catalogul ºi expoziflia „InvAsia“
Alte surse de cofinanflare:
Geselleschaft fur Aktuelle Kunst (GAK) (Bremen, Germania) $26 350

„Muzica în mine“
Asociaflia „Alianfla Art-Est“ $250

„Carbonart 2002“–Zona de trecere
Alianfla Francezã $200

„Videomaraton2002“



Viziune:
o Moldovã cu o piaflã liberã a informafliei nu numai ca valoare general-umanã, ci ºi ca
instrument indispensabil al progresului economic ºi social.

Context:
Evoluflia climatului social-politic ºi economic din flarã este nefavorabilã dezvoltãrii presei
independente. În situaflia în care este afectat dreptul cetãflenilor la informaflie, problemele
cele mai acute vizeazæ necesitatea îmbunãtãflirii activitãflii de informare a populafliei, imple-
mentarea mecanismelor de funcflionare a opiniei publice, crearea în Moldova a unui cîmp
informaflional aliniat la standardele societãflilor cu tradiflii democratice îndelungate.

Obiective:
– extinderea sectorului de presã independentã ºi ameliorarea condifliilor de funcflionare a

acesteia;
– ridicarea nivelului profesional al cadrelor, promovarea principiilor eticii profesionale;
– implementarea managementului eficient;
– monitorizarea atacurilor la libertatea presei, dezvoltarea solidaritãflii jurnaliºtilor în fafla

pericolelor ce ameninflã libertatea de exprimare.

SUBPROGRAME:
– Sprijinirea institufliilor de presæ localã independentã din Republica Moldova
– Consolidarea presei independente din Republica Moldova

SPRIJINIREA INSTITUfiIILOR DE PRESÆ LOCALÃ INDEPENDENTÃ DIN MOLDOVA
Subprogramul urmãreºte îmbunãtãflirea activitãflii de informare a populafliei, implementarea
mecanismelor de funcflionare a opiniei publice, crearea în Moldova a unui cîmp informaflional,
aliniat la standardele societãflilor cu tradiflii democratice îndelungate. Participarea la subpro-
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iagram a avut loc în bazã de concurs de proiecte. La concurs au participat subiecte indepen-

dente de mass-media, înregistrate ca fiind locale, regionale sau cu zona de emisie care poate fi
definitã respectiv, care au funcflionat pe parcursul întregului an 2001 ºi au fãcut abonarea (sau
alte tipuri de contracte de difuzare sau emisie) pentru 2002. Au avut prioritate în concurs
proiectele orientate spre o mai largã, completã ºi obiectivã informare a populafliei.

În baza rezultatelor concursului, 13 instituflii de presæ localã independentã (scrisã ºi elec-
tronicã) au primit granturi pentru procurarea de hîrtie, echipament electronic ºi soft-uri,
pentru diversificarea surselor de informaflii (abonarea la buletinele agenfliilor de presã, acce-
sul la Internet).

Beneficiar: publicaflia periodicã „Business-info“, jud. Lãpuºna
Director de proiect: Ion CIUMEICÃ, director
Buget: $3 842

Beneficiar: publicaflia periodicã „Cuvîntul“, Rezina
Director de proiect: Tudor IAªCENCO, director
Buget: $3 647

Beneficiar: publicaflia periodicã „Íîâàÿ ãàçåòà“, Tiraspol
Director de proiect: Andrei SAFONOV, director
Buget: $3 200

Beneficiar: publicaflia periodicã „Ora localã“, Ialoveni
Director de proiect: Nicolae ROªIORU, director
Buget: $2 040

Beneficiar: publicaflia periodicã „Jurnal de Chiºinãu“
Director de proiect: Val BUTNARU, director
Buget: $5 000

Beneficiar: publicaflia periodicã „Est-Curier“, Criuleni
Director de proiect: Gheorghe MOTRICALÃ, director
Buget: $2 600

Beneficiar: publicaflia periodicã „Ecoul nostru“, Sîngerei
Director de proiect: Maria fiURCANU, director
Buget: $3 100

Beneficiar: publicaflia periodicã „Accent provincial“, Glodeni
Director de proiect: Ana CURCUDEL, director
Obiective: Buget: $5 000

Beneficiar: publicaflia periodicã „Unghiul“, Ungheni
Director de proiect: Nicolae SANDULEAC, director
Buget: $4 500



Beneficiar: publicaflia periodicã „Cuvîntul liber“, Lapuºna
Director de proiect: Ion MITITELU, director
Buget: $1 407

Beneficiar: publicaflia periodicã „Glia Drochianã“, Drochia
Director de proiect: Valentina CIBOTARU, redactor-ºef
Buget: $2 500

Beneficiar: Studioul „TV-Prim“, Glodeni (S.A. „Megan-TV“)
Director de proiect: Arcadie MAICAN, preºedinte
Buget: $2 000

Beneficiar: Studioul de televiziune „STV-41“, Taraclia
Director de proiect: Vasile KASSA, director
Buget: $4 998

CONSOLIDAREA PRESEI INDEPENDENTE DIN REPUBLICA MOLDOVA
Consolidarea presei independente din Republica Moldova, martie 2002 – ianuarie 2003
Beneficiari: Centrul Independent de Jurnalism, Asociaflia Presei Independente, Comitetul
pentru Libertatea Presei, Uniunea Jurnaliºtilor din Moldova
Director de proiect: Angela SÎRBU, director CIJ
Realizæri: Pentru a stimula solidarizarea ziariºtilor ºi colaborarea lor în acfliuni de consolidare
a presei independente, Fundaflia a susflinut financiar un vast proiect realizat în comun de
cîteva ONG-uri (CIJ, API, UJM, CLP). În cadrul acestui proiect s-au desfãºurat o serie de
acfliuni (laboratoare, seminarii, vizite de documentare) orientate spre specializarea ºi califi-
carea jurnaliºtilor ºi a lucrãtorilor din managementul întreprinderilor mass-media; s-au efec-
tuat investigaflii jurnalistice ºi acfliuni de monitorizare a dezvoltãrii presei independente; s-au
elaborat ºi s-au tipãrit publicaflii în domeniile respective; s-a acordat sprijin de logisticã, pro-
movare, monitorizare a structurilor independente ale mass-media localã (publicaflii tipãrite ºi
radio-electronice, agenflii de presã).
Buget: $114,362

Participare la Adunarea generalã anualã consacratæ schimbului internaflional de opinii privind
libertatea de exprimare (engl. IFEX), Dakar, Senegal, 8-13 septembrie
Beneficiar: Corina CEPOI, director de proiect, Centrul Independent de Jurnalism
Buget: $765

Proiectul „Douã maluri de Nistru. Ziariºtii fac primul pas“
Beneficiar: sãptãmînalul independent „Timpul“
Director de proiect: Gheorghe BUDEANU, redactor ºef-adjunct,
Obiective: Acfliune de relansare a colaborãrii dintre ziariºtii de la Chiºinãu ºi cei de dincolo
de Nistru. Modalitãfli de realizare: organizarea unei mese rotunde la redacflia ziarului
„Adevãrul Nistrean“ din Tiraspol. La dialog au participat ziariºti de la publicafliile „Timpul“,
„Jurnal de Chiºinãu“, „Íîâîå Âðåìÿ“, „Adevãrul Nistrean“, de la agenfliile „BASA-Press“ ºi
„Infotag“ ºi a.
Buget: $570
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etnoculturale: experienfla difuzorilor din Moldova, Ucraina ºi România“, 24-25 aprilie
Beneficiar: Asociaflia Presei Electronice din Republica Moldova
Director de proiect: Victor OSIPOV, director
Buget: $5 590

Proiectul consacrat dezvoltærii serviciului juridic în domeniul mass-media în cadrul Centrului
Independent de Jurnalism, iulie 2002- iulie 2003 (pentru detalii vezi raportul Centrului In-
dependent de Jurnalism)
Beneficiar: Centrul Independent de Jurnalism
Director de proiect: Angela Sîrbu, director
Buget: $8 645

Alte cheltuieli: $765
Total cheltuieli pentru realizarea programului „Mass-media“: $174 531



Menirea:
a sprijini jurnalismul profesional ºi a contribui la afirmarea unei prese de calitate, indepen-
dente ºi obiective.

Context:
Din momentul declarãrii independenflei, în 1991, spectrul mediatic al Republicii Moldova 
s-a diversificat datoritã aparifliei unui numãr important de organizaflii mass-media. Însã saltul
calitativ al mass-media ºi afirmarea presei libere ºi profesionale a fost împiedicat de mai multe
probleme. Principalele, din punctul nostru de vedere, sînt: condifliile economice dificile care
nu permit supraviefluirea presei din abonamente ºi publicitate (a se compara: în anul 1997 în
Moldova se editau 460 ziare, reviste, alte tipãrituri, iar în 2000 – circa 180) ºi sistemul învechit
de pregãtire a jurnaliºtilor profesioniºti. Astfel, la ora actualã se remarcã un numãr mare al
publicafliilor de partid øi al celor de stat în detrimentul presei publice ºi particulare.

Consolidarea presei independente devine o necesitate tot mai stringentã pentru dezvoltarea
unei societãfli dechise în Republica Moldova. Întreprinderile de presã se confruntã cu prob-
leme grave atît de ordin intern (insuficienfla acutã de resurse), cît ºi extern (cadrul juridic ºi
conjunctura de piaflã nefavorabile). Sectorul asociativ din domeniu face eforturi pentru a
îmbunãtãfli situaflia.

Obiective:
– elaborarea ºi implementarea unor programe de instruire pentru jurnaliºtii din diferite do-

menii mass-media, cu participarea experflilor strãini;
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prin intermediul serviciului juridic; participarea nemijlocitã la elaborarea unui cadru
legal, care sã asigure accesul la informaflie ºi libertatea presei;

– sprijinirea presei locale ºi judeflene; încurajarea ºi sprijinirea solidaritãflii jurnalistice;
– editarea buletinului informaflional bilunar „Curier Media“ ºi a buletinului analitic bianual

„Mass-Media“, în limbile românã ºi englezã, a site-ului analitico-informativ „MOLDOVA
AZI“; comandarea studiilor sociologice;

– administrarea diverselor concursuri jurnalistice, organizarea unui top anual al celor mai
populari jurnaliºti;

– organizarea cursurilor pentru jurnaliºtii începãtori, sprijinirea publicafliilor ºcolare.

PROIECTE REALIZATE ÎN ANUL 2002 CU SPRIJINUL FUNDAfiIEI SOROS-MOLDOVA:

Consolidarea mass-media independente în Republica Moldova
Proiectul ºi-a propus sã dea amploare activitãflilor organizafliilor de media, axate pe promo-
varea valorilor democratice în Republica Moldova, sã dezvolte colaborarea ONG-urilor de
media, sã fortifice rolul ºi potenflialul instituflional al acestora. Centrul Independent de Jur-
nalism a avut rolul de a cataliza cooperarea organizafliilor de media – Asociaflia Presei Inde-
pendente (API), Uniunea Jurnaliºtilor din Moldova (UJM), Comitetul pentru Libertatea
Presei (CLP)

Buget total: $122 124 (CIJ: $74 967, API: $27 170 (sold $5 950), UJM: $14 887, CLP:
$5 100)
Fundaflia Soros-Moldova ºi Institutul pentru o Societate Deschisã – Budapesta: $114 362
Ambasada SUA în Republica Moldova: $1 780
Press Now: $5 982

În cadrul acestui proiect s-au desfæøurat urmætoarele activitæfli:

29 aprilie–3 mai
Zilele Libertãflii Presei
Cu prilejul marcãrii la 3 mai a Zilei Mondiale a Libertãflii Presei, CIJ, CLP, UJM, API ºi
Asociaflia Presei Electronice „APEL“ au desfãºurat între 29 aprilie ºi 3 mai 2002 cea de-a
patra ediflie a Zilelor Libertãflii Presei. În cadrul acestora au fost organizate mai multe activi-
tãfli, inclusiv: o masã rotundã în problema cadrului juridic al Institufliei Publice a Audio-
vizualului, conferinfla „Presa de stat în serviciul public sau al puterii?“; conferinfla generalã a
UJM „Libertãflile mass-media în Republica Moldova“, ediflia a 3-a a Festivalului Mass-Media.

24-28 iunie
Reportaj fotografic: curs introductiv de fotojurnalism
Sub acest generic, la Chiºinãu s-a desfãºurat un seminar pentru studenflii de la Facultatea de
Jurnalism øi Øtiinfle ale Comunicærii, care doresc sã însuºeascã principiile de bazã ale fotojur-
nalismului. Conceptul seminarului s-a axat pe îmbinarea cursului teoretic de instruire în aula
universitaræ cu sarcini concrete din practica fotograficã. Agenda seminarului a inclus ºi o vi-
zitã la Salonul de Artæ Fotograficã al „Agenfliei Moldpres“.



1-5 aprilie
Seminar: Etica, jurnalismul civic ºi democraflia
CIJ, în colaborare cu Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinfle ale Comunicãrii a USM, a organizat la
Chiºinãu un seminar cu genericul „Etica, jurnalismul civic ºi democraflia“, susflinut de Tyrone
SHAW, profesor de jurnalism la Colegiul de Stat din Johnson, Vermont (SUA). Seminarul a
avut drept scop familiarizarea participanflilor cu unele aspecte teoretice ºi studii de caz ale
eticii jurnalistice.

20 noiembrie
Masã rotundã „fiinuta lingvisticã a publicafliilor locale“
Scopul proiectului rezidã în îmbunãtãflirea calitãflii ziarelor (membre ale API) sub aspect
lingvistic. Proiectul a început în septembrie, cu examinarea de cãtre experfli independenfli a
14 ziare ºi elaborarea recomandãrilor de rigoare privind cele mai frecvente încãlcãri ale
normelor ortografice, morfologice, sintactice ºi stilistice ale limbii române. Au fost efectuate
vizite la redacfliile ziarelor locale, în cadrul cãrora au fost puse în discuflie greºelile tipice
comise de fiecare publicaflie. Recomandãrile au fost sistematizate în rapoarte finale, care au
fost prezentate în cadrul unei mese rotunde, organizate de CIJ ºi API la Chiºinãu.

5 decembrie
Expoziflia fotograficã „Anul politic 2002“
CIJ, în colaborare cu Uniunea Artiºtilor Fotografi, a organizat la Chiºinãu, o expoziflie foto-
graficã-pilot cu genericul „Anul politic 2002“. Organizatorii ºi-au propus sã promoveze foto-
grafia reportericeascã care ar corespunde tuturor criteriilor ºi standardelor existente în
domeniu. Lucrãrile selectate au vizat, în mare, evenimentele majore care s-au produs în
anul curent în sfera politicului din Republica Moldova. Expoziflia a fost inauguratã la Centrul
Expoziflional „Constantin Brâncuºi“ al Uniunii Artiºtilor Plastici ºi a durat pînã la 15 ianuarie
2003.

Clubul de presã
Dintre temele ºedinflelor din anul 2002 amintim urmætoarele:
– Criza sistemului de administrare publicã localã din Republica Moldova;
– Institutul de Politici Publice prezintã Barometrul Opiniei Publice;
– Atitudinea Partidului Liberal faflã de situaflia politicã din republicã;
– Greva jurnaliºtilor de la Teleradio Moldova ºi reacflia puterii.

PUBLICAfiIILE CIJ
Curier media
În anul 2002, CIJ a continuat editarea „Curierului Media“, publicaflie bilunarã care oferã jur-
naliºtilor informaflie operativã despre ceea ce se întîmplã în domeniu, pe plan local, regional
ºi global. „Curierul Media“ este distribuit organizafliilor mass-media în 250 de exemplare,
precum ºi în formulã electronicã.

Ghidul mass-media în Republica Moldova 2001-2002
Pentru noua ediflie a Ghidului mass-media din Republica Moldova au fost colectate mai
mult de 300 de titluri. Ediflia 2001-2002 a ghidului include informaflii despre presa electro-
nicã ºi cea scrisã, naflionalã ºi localã, despre presa on-line, despre servicii de presã øi organi-
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iazaflii mass-media neguvernamentale. Publicaflia a ieºit de sub tipar în luna august, în limbile

românã ºi englezã.

Buletinul Mass-Media în Republica Moldova
În 2002, Centrul Independent de Jurnalism a continuat editarea Buletinului Mass-Media în
Republica Moldova, care este singura publicaflie de analizã din republicã, destinatã jurna-
liºtilor. Aceastã publicaflie bianualã oferã cititorilor comentarii ºi informaflie analiticã privind
starea de lucruri în domeniul presei pe plan local. Buletinul apare în douã limbi: românã ºi
englezã, tirajul acestuia constituind 300 de exemplare.

Sondaj „Audienfla mass-media în Republica Moldova“
CIJ a lansat, în anul 2002, proiectul „Audienfla mass-media din Republica Moldova“, care
include douæ sondaje de opinie, realizate la finele fiecãrui semestru. Datele sondajelor au
fost publicate în buletinul analitic „Mass-media din Republica Moldova“, din iunie ºi
decembrie 2002, fiind puse la dispoziflia publicului larg øi prin intermediul paginii de
Internet a CIJ.

Sondaj „Probleme actuale ale mass-media din Republica Moldova“
Prin intermediul sondajului au fost studiate unele probleme actuale ale jurnaliºtilor din
Republica Moldova, astfel identificîndu-se prioritãflile în activitatea organizafliilor profesio-
nale, precum ºi „ierarhiile“ popularitãflii, credibilitãflii, succesului sau ale eºecurilor în dome-
niul respectiv. Datele sondajului au fost publicate în „Buletinul Mass-Media în Republica
Moldova“ din luna decembrie 2002, fiind plasate øi pe pagina de Internet a CIJ.

19 decembrie
Clubul anual de presã
Prin decizia comunã a Clubului de Presã din Chiºinãu (CLP) ºi a Consiliului de Experfli de pe
lîngã CIJ, în baza unui sondaj efectuat de Institutul de Marketing ºi Sondaje (IMAS), au fost
desemnafli cîºtigãtorii în topul „10 ziariºti ai anului 2002“ la urmãtoarele categorii: editori-
aliºti, reporteri de ziar, reporteri de agenflie, jurnaliºti radio/tv, ziariºti din presa localã. Au
fost acordate urmãtoarele premii speciale ale Clubului de Presã: speranfla anului; jurnalistul
care a sfidat normele deontologice; cea mai bunã evoluflie în mass-media.

Concursul pentru jurnaliºti: „Tematica agrarã în mass-media din Republica Moldova“
Proiectul a fost o continuare a concursului „Reforma agrarã“, destinat studenflilor de la Fa-
cultatea de Jurnalism øi Øtiinfle ale Comunicærii, ziariºtilor de la toate tipurile de media din
republicã, precum ºi specialiºtilor în domeniu care scriu pentru publicul larg. În cadrul
proiectului au fost desfæøurate urmãtoarele activitãfli:
– stagieri de trei luni pentru studenflii de la facultãflile de jurnalism, cu profil agrar,

economie, precum ºi pentru tinerii specialiºti din aceste domenii;
– un concurs în trei etape pentru jurnaliºtii din toate tipurile de media ºi pentru specialiºtii

ce scriu pe teme agrare;
– un ciclu de seminarii pentru studenfli ºi pentru jurnaliºtii care scriu pe teme agrare;
– a fost publicatã o broºurã cu materialele învingætorilor în concurs.

Buget total: $5 052
Fundaflia Soros-Moldova: $5 052



31 ianuarie
Conferinfla de presã privind rezultatele etapei a II-a a concursului : „Tematica agrarã în
mass-media din Republica Moldova“
În perioada iunie 2001 – februarie 2002, Centrul Independent de Jurnalism a desfãºurat
concursul „Tematica agrarã în mass-media din Republica Moldova“. Etapa a doua s-a derulat
de la 1 septembrie pînæ la 30 noiembrie 2001, la aceasta participînd 40 de jurnaliºti cu 159
de materiale. Au fost înmînate premii în valoare de $75, $50 ºi $25 la urmãtoarele cate-
gorii: presa scrisã naflionalã; presa scrisã localã; agenflii de ºtiri; radio/tv. De asemenea, au
fost acordate premiul special al juriului în valoare de $30, premiul pentru cel mai bun arti-
col al unui specialist în domeniul agriculturii – $50, premiul pentru cel mai bun articol scris
de un student – $30, premiul pentru cea mai bunã organizaflie mass-media – $100.

11-12 martie
Seminar: Reportajul pe teme din agriculturã
La acest curs au participat 14 reporteri ºi redactori de radio. Organizatorii ºi-au propus sã le
ofere participanflilor posibilitatea de a face schimb de opinii ºi de experienflã cu colegul de
breaslã din România. Participanflii s-au referit la urmãtoarele aspecte teoretice ºi practice:
– comentariul radio pe teme agrare: calitãflile comentatorului, neutralitatea comentatorului;
– comentariul – punct de vedere al autorului sau al postului de radio;
– emisiunile agrare complexe;
– modalitãflile de cercetare pentru stabilirea tipologiei ascultãtorilor emisiunilor.

Broøura „Tematica agrarã în mass-media din Republica Moldova“
Broºura se adreseazã tinerilor ziariºti, dornici sã scrie pe teme agrare, ºi tuturor celor intere-
safli de tematica agrarã reflectatã de mass-media din Moldova. Culegerea e alcãtuitã din
douã pãrfli: materialele învingãtorilor în cele trei etape ale concursului cu genericul
„Tematica agrarã în mass-media din Republica Moldova“ ºi comentariile membrilor juriului
împreunã cu un set de reguli pentru cei care scriu despre agriculturã.

30 aprilie
Conferinfla de încheiere a concursului „Tematica agrarã în mass-media din Republica
Moldova“
La conferinflã au fost prezentate rezultatele proiectului „Promovarea jurnalismului agrar în
Republica Moldova“, care a urmãrit consolidarea jurnalismului agrar, îmbunãtãflirea calitãflii
abordãrii tematicii agricole în mass-media, sensibilizarea opiniei publice la evenimentele
curente øi la problemele actuale ale sectorului agrar. În cadrul conferinflei, API a prezentat
Proiectul „Fermierul“ la un an de activitate. De asemenea, au fost prezentate rezultatele
ultimei etape a concursului, a fost lansatã culegerea „Tematica agrarã în mass-media din
Republica Moldova“, au fost analizate lucrãrile ºi au fost premiafli învingætorii.

Stagieri în domeniul jurnalismului agrar
Programul de stagieri în domeniul jurnalismului agrar este continuarea Proiectului-pilot
„Tematica agrarã în mass-media din Republica Moldova“, inifliat ºi administrat de cãtre
Centrul Independent de Jurnalism în perioada mai 2001 – februarie 2002. Lansat în iunie
2002, programul este destinat studenflilor de la facultãflile de jurnalisticã ºi de la cele cu pro-
fil agrar.
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Fundaflia Soros-Moldova: $3 890

8-9 iulie
Seminar introductiv pentru stagiarii din domeniul jurnalismului agrar
CIJ ºi PAFP au desfãºurat la 8 ºi 9 iulie un seminar introductiv pentru stagiarii din domeniul
jurnalismului agrar, în cadrul cãruia mai mulfli experfli au vorbit despre specificul activitãflii
PAFP ºi rolul mass-media în susflinerea acestui program. În cadrul seminarului stagiarii au
fost informafli despre specificul fiecãrei etape a stagierii, fiecare dintre ei avînd posibilitatea
sã-ºi expunã doleanflele faflã de acest program.

18 noiembrie
Seminar de instruire pentru stagiari „Scrierea cererilor de finanflare“
CIJ, în comun cu programul de asistenflæ pentru fermierii privafli (PFAP), au organizat la 18
noiembrie un seminar cu genericul „Scrierea cererilor de finanflare“, care a întrunit stagiarii
primelor douã promoflii. Participanflilor la seminar le-au fost oferite recomandæri privind
scrierea cererilor de finanflare, precum ºi informaflii privind procedura de selectare a per-
soanelor care vor beneficia de granturi. Stagiarii au aflat care sînt modalitãflile de cãutare a
resurselor pentru proiecte ºi care sînt cerinflele privind miniproiectele ºi termenele de
prezentare a acestora.

Promovarea ziarelor ºcolãreºti ca model de cooperare ºi comunicare între tineri
Programul, implementat în parteneriat cu Consiliul Naflional al Tineretului ºi cu Organizaflia
Neguvernamentalã „Piligrim“ din Tiraspol, ºi-a propus sã stimuleze aptitudinile jurnalistice
ale elevilor dotafli ºi sæ-i instruiascæ pe redactorii publicafliilor ºcolare în vederea consolidãrii
acestor publicaflii.

În perioada ianuarie – martie 2002 s-au desfãºurat urmãtoarele activitãfli:
– un seminar pentru redactorii publicafliilor locale;
– o masã rotundã consacratæ promovãrii presei ºcolare;
– o expoziflie a ziarelor locale;
– elaborarea unui ghid pentru redactorii de liceu.

Buget total: $4 829
Fundaflia Soros-Moldova: $2 085
UNICEF: $1 289
Ambasada SUA: $1 455

4-5 martie
Seminar pentru redactorii publicafliilor ºcolare cu genericul: „Managementul presei ºcolare“
Centrul Independent de Jurnalism a organizat o expoziflie a ziarelor ºcolare ºi un seminar
pentru redactorii publicafliilor ºcolare cu genericul „Managementul presei ºcolare“. La semi-
nar au participat peste 50 de persoane, dintre care 43 de reprezentanfli a peste 25 de publi-
caflii ºcolare din diverse zone ale Moldovei. Participanflii au fæcut vizite de documentare pe
teren la urmãtoarele redacflii: agenfliile de presã „Infotag“ ºi „BASA-press“, „Radio Moldova“
ºi „Jurnal de Chiºinãu“.



6 martie
Masa rotundã „Promovarea ziarelor ºcolãreºti ca model de cooperare ºi comunicare între
tineri“
În cadrul aceluiaºi program a fost organizatã o masã rotundã cu genericul indicat mai sus, la
care a fost inifliat un dialog între participanfli ºi oaspefli. Tinerii au avut posibilitatea de a dis-
cuta deschis despre problemele cu care se confruntã, iar reprezentanflii organizafliilor
finanflatoare – sã le ofere informaflii pentru soluflionarea lor. Participanflii au luat decizia de a
crea un club, pe care l-ar numi eventual „Clubul de Presã al Juniorilor“, øi de a edita o pub-
licaflie on-line a tinerilor din Moldova.

22-24 aprilie
Seminar: „Publicafliile ºcolare on-line“
Seminarul „Publicafliile ºcolare on-line“, organizat de cãtre Centrul Independent de
Jurnalism, a fost gãzduit de Programul de Instruire ºi Acces la Internet (IREX/IATP), unde s-au
desfæøurat o serie de seminarii despre refleaua Internet pentru reprezentanflii publicafliilor
ºcolare din Republica Moldova, cu scopul de crea o revistã on-line pentru tinerii jurnaliºti.

Proiectul „Refleaua de comunicare în domeniul sænætæflii din Moldova“
Proiectul respectiv a fost implementat în anii 2000-2001, iar în anul 2002 au fost
desfãºurate cîteva activitãfli, între care concursul tradiflional al desenelor ºi al compunerilor
„Sã creºtem fãrã tutun“. A fost editat buletinul „Saninfo“, dedicat summit-ului Reflelei infor-
maflionale europene de asigurare a sãnãtãflii de la Bratislava, în care au fost incluse ºi reco-
mandãrile pentru jurnaliºtii ce scriu pe teme din domeniul sãnãtãflii. A fost, de asemenea,
organizatã o întîlnire a ziariºtilor cu medicii participanfli la proiectul „Aspirarea prin metoda
vacuum manualã“, finanflat de Fundaflia Soros-Moldova.

Buget total: $1 100
Fundaflia Soros-Moldova: $1 100

Proiectul „Diversitatea ºi toleranfla în presã”
Proiectul este în derulare øi prevede crearea unei reflele care ar contribui la stabilirea unei
mai bune comunicãri între jurnaliºtii din Gægæuzia, Transnistria si cei din alte regiuni ale
Moldovei prin elaborarea articolelor în comun, prin activitãfli de instruire øi dezvoltarea
resurselor pentru jurnaliºti, prin instruirea a 30 de jurnaliºti din audiovizual ºi din presa
scrisã în scopul promovãrii diversitãflii ºi toleranflei în reportajele ºi articolele lor.
Fundaflia Soros-Moldova: $10 000

Proiectul „Traficul de fiinfle umane: de la materiale senzaflionale la investigaflii reportericeºti”
Proiectul este în curs de realizare øi vizeazã sensibilizarea jurnaliºtilor asupra complexitãflii ºi
gravitãflii fenomenului traficului de fiinfle umane, precum ºi instruirea jurnaliºtilor în domeni-
ul anchetei reportericeºti la aceastã temã, stimularea investigafliilor jurnalistice. Proiectul
include ºi o serie de vizite de studiu în Europa Centralã ºi în cea de Est pentru promovarea
investigafliilor jurnalistice transfrontaliere.
Fundaflia Soros-Moldova: $8 060

Buget total:
Fundaflia Soros-Moldova: $150 124
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Administraflie Publicæ Localæ



În fotografie: noua colecflie de carte a Academiei de Administrare Pub-
licã de pe lîngã Preºedintele Republicii Moldova. În total pe parcursul
anului 2002 în cadrul Subprogramului „Dezvoltare curricularã” au fost
susflinute 4 proiecte de îmbogæflire a colecfliilor de carte, proiecte
depuse de Academia de Administrare Publicã, Academia de Poliflie
„ªtefan cel Mare”, Universitatea de Stat „A. Russo” din Bãlfli øi Institutul
de Relaflii Internaflionale „Perspectiva”. Realizarea proiectelor a permis
îmbogæflirea fondurilor de carte ale institufliilor menflionate cu peste 360
de titluri în 970 de exemplare.
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Viziune:
un sistem de administraflie publicã eficient, care ar corespunde standardelor europene, cu
aleºi locali ºi funcflionari publici de performanflã, informafli, instruifli, cu spirit de inifliativã, ca-
pabili sã soluflioneze problemele locale, implicînd la maximum potenflialul din comunitate.

Context:
– insuficienfla materialelor didactice care ar asigura calitatea studiilor universitare, postuni-

versitare ºi procesul de perfecflionare continuã a funcflionarilor publici ºi a aleºilor locali;
– lipsa mijloacelor financiare, fapt care împiedicã oamenii cu inifliativã – cadre didactice,

reprezentanfli ai APL ºi ai ONG-urilor – sã participe la evenimente internaflionale;
– accesul insuficient sau lipsa accesului la informaflia de ultimã orã din domeniu;
– legislaflia imperfectã care nu permite autoritãflilor locale sã beneficieze în deplinã mãsurã

de autonomia localã, administrativã ºi financiarã;
– baza economico-financiarã subdezvoltatã care afecteazã funcflionarea eficientã a sis-

temului de administraflie publicã;
– nivelul redus al activismului populafliei, spiritul de consumator, pasivitatea, conservatis-

mul – toate acestea ducînd inevitabil la eºecul multor inifliative.

Obiective:
– promovarea valorilor autonomiei locale;
– sporirea influenflei administrafliei publice locale asupra dezvoltærii potenflialului socio-

economic al comunitãflilor;
– stimularea schimbului de informaflie ºi de experienflã dintre funcflionarii ºi aleºii publici

din Republica Moldova ºi cei din alte flãri;
– susflinerea învãflãmîntului superior în domeniul administrafliei publice;
– dezvoltarea profesionalã a funcflionarilor publici ºi a aleºilor locali;
– sprijinirea traducerii, elaborãrii ºi editãrii publicafliilor fundamentale ºi a celor curente în

domeniul administrafliei publice.

Programul „Administraflie
Publicã Localã“ (APL)



SUBPROGRAME:
– Sprijin financiar pentru reprezentanflii APL, ai ONG-urilor ºi pentru cadrele didactice

care participæ la conferinfle, seminarii, stagieri ºi vizite de documentare
– Dezvoltare curricularã
– Traducere de carte fundamentalã în domeniul administrafliei publice ºi politicilor publice
– Instruire pentru reprezentanflii APL
– Suport informaflional ºi centre de informare pentru APL
– Cercetare ºi promovare publicã
– Dezvoltare comunitarã
– Cooperare transfrontalierã
– Dezvoltare economicã localã

SPRIJIN FINANCIAR PENTRU REPREZENTANfiII APL, AI ONG-URILOR ØI PENTRU
CADRELE DIDACTICE CARE PARTICIPÆ LA CONFERINfiE, SEMINARII, STAGIERI 
ØI VIZITE DE DOCUMENTARE

Beneficiari: Vladimir CEBAN, director al Camerei de Comerfl ºi Industrie, filiala Soroca;
Nicolae GHITLAN, ºef al Direcfliei Administraflie Publicã Localã, Consiliul Judeflean Soroca
Realizare: a fost fæcutæ o vizitæ de documentare la Agenflia de Dezvoltare Regionalã Nord-
Est, Piatra Neamfl, România, în scopul familiarizãrii cu experienfla organizafliei.
Buget: $673

Beneficiar: Ina NIfiULEAC, consultant la Direcflia principalã relaflii economice bilaterale ºi cu
CSI, Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Realizare: audierea unui curs de politicã economicã aplicatã, organizat de Institutul Joint din
Viena, pentru ridicarea calificãrii profesionale. 20 ianuarie – 27aprilie, Viena, Austria
Buget: $454

Beneficiar: Valeriu RUSU, preºedintele ADR „HABITAT“, Orhei
Realizare: participarea la seminarul regional „Ecoturismul – instrument al dezvoltãrii dura-
bile“, 25-26 martie, Moscova, Rusia
Buget: $327

Beneficiar: Irina MELNIC, specialist principal la Direcflia generalã resurse naturale, Ministerul
Ecologiei, Construcfliilor ºi Dezvoltãrii Teritoriului
Realizare: participarea la Simpozionul „Omul ºi mediul 2002“ cu prezentarea comunicãrii
„Studiul geochimic al depozitelor loessoide din Republica Moldova“, 14-16 martie, Iaºi,
România
Buget: $66

Beneficiar: Dorin CULEA, referent superior la secretariatul Parlamentului Republicii Mol-
dova
Realizare: stagiere în materie de organizare a lucrului parlamentar, 4-29 martie, Paris, Franfla
Buget: $458
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Realizare: participarea la sesiunea III a Comisiei Economice Europene ºi prezentarea comu-
nicãrii „Reformele ºi crearea infrastructurii inovatoare în Republica Moldova“, 11-15 febru-
arie, Geneva, Elveflia
Buget: $1 247

Beneficiar: Veaceslav LAPIN, lector, Academia de Administrare Publicã
Realizare: participarea la Conferinfla internaflionalã „Perspectivele societãflii civile în Rusia
actualã“ cu comunicarea „Relafliile dintre administraflia publicã ºi societatea civilã“, 11-12
septembrie, Rostov-pe-Don, Rusia
Buget: $50

Beneficiar: Elena GÎDILICA, ºefa Secfliei antreprenoriat, micul business, comerfl, stimularea
investifliilor ºi relaflii internaflionale, Direcflia generalã economie ºi reforme, Consiliul Jude-
flean Chiºinãu
Realizare: participarea la Øcoala de Varã „Contribuflia regiunilor la durabilitate: practici ino-
vatoare în dezvoltarea regionalã“ cu scopul de a lua cunoºtinflã de principiile ºi practicile
integrãrii europene la nivel regional, de metodele legale ºi cele financiare utilizate de regiu-
nile vestice în cîmpul interregional ºi de cooperarea interstatalã, 8-12 septembrie, Opatija,
Croaflia
Buget: $889

Beneficiar: Ioana BÆIEªU, consultant principal la Direcflia juridicã a secretariatului Parlamen-
tului Republicii Moldova
Realizare: stagierea în vederea însuøirii mijloacelor de luptæ împotriva corupfliei în condifliile
noilor realitæfli economice, 21 mai – 14 iunie, Paris, Franfla
Buget: $555

Beneficiar: Alexandra GARCUªA, primarul comunei Iurceni, judeflul Ungheni
Realizare: participarea la Conferinfla „Reforma sectorului public“ cu comunicarea „Descen-
tralizarea serviciilor publice locale ca mecanism de realizare a autonomiei locale“, 17-18
mai, Sibiu, România
Buget: $237

Beneficiar: Maria ORLOV, ºefa Catedrei ªtiinfle Juridice, Academia de Administrare Publicã
Realizare: participarea la Conferinfla ºtiinflificã „Reforma sectorului public“ cu raportul „Re-
forma reformei în administraflia publicã din RM“, 17-18 mai, Sibiu, România
Buget: $212

Beneficiar: Silviu DOMENTE, ºeful Secfliei relaflii externe, Ministerul Sãnãtãflii al Republicii
Moldova
Realizare: participarea la Asambleea a 55-a Mondialã a Sãnãtãflii în componenfla delegafliei
Republicii Moldova cu scopul de a stabili contacte directe cu persoane responsabile de la
Cartierul General al OMS ºi a lãrgi viziunile asupra strategiilor de activitate a OMS, 13-18
mai, Geneva, Elveflia
Buget: $980



Beneficiar: Elena MARCOVA, lector la Institutul Internaflional de Management
Realizare: participarea la Conferinfla „Activitãfli neoficiale în flãrile de tranziflie“ cu prezenta-
rea unui raport despre investigafliile unui grup de cercetãtori asupra economiei tene-
broase,18-19 octombrie, Zagreb, Croaflia
Buget: $684

Beneficiar: Mihail GUSLICOV, preºedintele Consiliului Judeflean Cahul
Realizare: participarea la adunarea generalã anualã a Asociafliei Regiunilor Transfrontaliere
Europene în scopul stabilirii de noi contacte în vederea unei conlucrãri cît mai eficiente cu
partenerii din alte flãri, 16-20 octombrie, Papenburg, Germania
Buget: $517

Beneficiar: Iacob AJDER, director al Serviciului de cooperare transfrontalierã, Consiliul Jude-
flean Cahul
Realizare: participarea la adunarea generalã anualã a Asociafliei Regiunilor Transfrontaliere
Europene în scopul familiarizærii cu activitatea în domeniu a reprezentanflilor altor state, 16-
20 octombrie, Papenburg, Germania
Buget: $517

Alte cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $206
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $8 072

DEZVOLTARE CURRICULARÃ
Concursul „Elaborare de carte, manuale, materiale didactice“
Sistemele economice reuºite ale Irlandei øi Estoniei: douã flãri mici de la periferia Europei. Un
potenflial exemplu pentru Moldova. Studiu de caz
Autor: Trevor O’REGAN
Buget: $1 415

Concursul „Elaborare de programe analitice“
Dezvoltarea umanã durabilã
Autor: Dorin VACULOVSCHI
Buget: $300

Drept constituflional ºi instituflii publice
Autor: Victor POPA
Buget: $300

Tehnici de negociere
Autor: Claudia CRÃCIUN
Buget: $300

Relafliile publice în administraflia publicã
Autor: Vasile CIOARIC
Buget: $200
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Autor: Tatiana SAVCA
Buget: $200

Concursul „Publicare de carte ºi de programe analitice“
Relaflii publice în administraflia publicã
Autor: Vasile CIOARIC
Editura: „Prut Internaflional“
Tiraj: 1 000 ex. În curs de editare. Cartea va fi distribuitã institufliilor de învãflãmînt superior,
autoritãflilor publice de nivel local ºi regional, Cancelariei de Stat, bibliotecilor publice din
capitalã.
Buget: $1 400

English for Public Administration Students
Autor: Nadejda DEMIAN
Editura: „Epigraf“
Tiraj: 500 ex. Cartea va fi distribuitã institufliilor de învãflãmînt superior, bibliotecilor publice,
Cancelariei de Stat, Ministerului Justifliei.
Buget: $700

Finanflele publice locale ºi rolul lor în consolidarea autonomiei financiare la nivelul unitãflilor
administrativ-teritoriale
Autor: Tatiana MANOLE
Editura: „Epigraf“
Tiraj: 1 000 ex. În curs de editare. Cartea va fi distribuitã institufliilor de învãflãmînt superior,
autoritãflilor publice de nivel local ºi regional, Cancelariei de Stat, Ministerului Finanflelor,
bibliotecilor publice din capitalã.
Buget: $2 638

Curs de drept administrativ
Autor: Ion CREANGÃ
Editura: „Epigraf“
Tiraj: 500 ex. Cartea va fi distribuitã institufliilor de învãflãmînt superior, autoritãflilor publice
de nivel local ºi regional, Cancelariei de Stat, bibliotecilor publice.
Buget: $1 757

Ghid de cooperare transfrontalierã
Autori: Mihai ROªCOVAN, Veaceslav BULAT, Ghenadie IVAªCENCO
Editura: „Epigraf“
Tiraj 1 000 ex. Cartea va fi distribuitã institufliilor de învãflãmînt superior, autoritãflilor publice
de nivel local ºi regional, Cancelariei de Stat, bibliotecilor publice.
Buget: $2 337

Multiplicarea programei analitice „Ecologie urbanisticã“
Autor: Lidia ILAªCU
Firma poligraficã: „Bons-Offices“



Tiraj: 300 ex. Programa multiplicatã a fost distribuitã Universitãflii de Ecologie ºi ªtiinfle
Socioumanistice ºi Institutului de ªtiinfle Reale al USM.
Buget: $53

Multiplicarea programei analitice „Drept constituflional ºi instituflii publice“
Autor: Victor POPA
Firma poligraficã: „Bons-Offices“
Tiraj: 300 ex. Programa multiplicatã a fost distribuitã Academiei de Administrare Publicã,
Universitãflii Libere Internaflionale din Moldova, Universitãflii de Stat din Moldova.
Buget: $118

Multiplicarea programei analitice „Tehnici de negociere“
Autor: Claudia CRÃCIUN
Firma poligraficã: „Bons-Offices“
Tiraj: 300 ex. Programa multiplicatã a fost distribuitã Academiei de Administrare Publicã,
Institutului Internaflional de Management, Universitãflii de Stat din Moldova.
Buget: $58

Multiplicarea programei analitice „Relaflii publice în administraflia publicã“
Autor: Vasile CIOARIC
Firma poligraficã: „Primex-Com“
Tiraj: 300 ex. Programa multiplicatã a fost distribuitã Academiei de Administrare Publicã ºi
Universitãflii de Stat din Moldova.
Buget: $204

Concursul „Colecflii de carte pentru bibliotecile universitare“
Proiect consacrat dezvoltærii colecfliei de carte în domeniul administrafliei publice ºi al politi-
cilor publice
Beneficiar: Academia de Poliflie „ªtefan cel Mare“
Director de proiect: Ludmila ANISEI
Realizare: colecflia bibliotecii a fost îmbogãflitã cu 26 titluri de carte în 198 exemplare.
Buget: $1 128

Proiect consacrat dezvoltærii colecfliei de carte în domeniul administrafliei publice ºi al politi-
cilor publice
Beneficiar: Institutul de Relaflii Internaflionale „Perspectiva“
Director de proiect: Natalia BARBÃNEAGRÃ
Realizare: proiectul este în derulare.
Buget: $1 027

Proiect consacrat dezvoltærii colecfliei de carte în domeniul administrafliei publice ºi al politi-
cilor publice
Beneficiar: Academia de Administrare Publicã
Director de proiect: Rodica SOBIESKI-CAMERZAN
Realizare: proiectul este în derulare.
Buget: $2 267

180

Fu
nd

afl
ia

 S
or

os
-M

ol
do

va

RA
PO

RT
 D

E 
AC

TI
VI

TA
TE

 2
00

2



Fu
nd

afl
ia

 S
or

os
-M

ol
do

va

RA
PO

RT
 D

E 
AC

TI
VI

TA
TE

 2
00

2

181

Ad
m

in
ist

ra
flie

 P
ub

lic
æ 

Lo
ca

læProiect consacrat dezvoltærii colecfliei de carte în domeniul administrafliei publice ºi al politi-
cilor publice
Beneficiar: Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bãlfli
Director de proiect: Elena HARCONIfiA
Realizare: proiectul se aflæ în derulare.
Buget: $2 066

Suport financiar cadrelor didactice universitare pentru participare la stagieri, vizite de do-
cumentare
Beneficiar: Tudor DELIU
Realizare: audierea cursului „Relafliile politico-administrative“ în scopul familiarizãrii cu
metodele de predare ºi conflinutul cursului, îmbunãtãflirii cunoºtinflelor în domeniul admi-
nistrafliei publice ºi stabilirii de noi relaflii de colaborare cu specialiøti din alte instituflii, 28
noiembrie – 1 decembrie, Kiev, Ucraina
Buget: $70

Beneficiar: Vasile CIOARIC
Realizare: vizita de studiu la ªcoala Naflionalã de Studii Politice ºi Administrative în scopul
selectærii materialelor pentru actualizarea cursului de prelegeri „Relaflii publice în adminis-
traflia publicã“, familiarizærii cu procesul de instruire ºi cu programele de studii de la
Facultatea Comunicare ºi Relaflii Publice a ªNSPA øi acumulærii materialului pentru manualul
„Relafliile publice în APL“, 21-27 aprilie, Bucureºti, România
Buget: $315

Alte cheltuieli pentru realizarea subprogramului (expertize, anunfluri): $2 125
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $20 978

TRADUCERE DE CARTE FUNDAMENTALÃ ÎN DOMENIUL 
ADMINISTRAfiIEI PUBLICE ØI POLITICILOR PUBLICE
Public Management Reform
Autori: Christopher POLLITT øi Geert BOUCHAERT
Editura: „Epigraf“
Tiraj: 1 000 ex. În proces de traducere.
Buget: $3 360 (cofinanflare din Programul pentru traducere de carte: $2 240)

Studying Public Policy
Autori: Michael HOWLETT/M. RAMESH
Editura: „Epigraf“
Tiraj: 1 000 ex. În proces de traducere.
Buget: $2 520 (cofinanflare din Programul pentru traducere de carte: $1 680)

The Functions of the Executive
Autor: Chester I. BARNARD
Editura: „Cartier“
Tiraj: 1 000 ex. În proces de traducere.
Buget: $7 800



Policy Making in the European Union
Autori: Helen WALLACE øi William WALLACE
Editura: „ARC“
Tiraj: 1 000 ex. În proces de traducere.
Buget: $5 228 (cofinanflare din Programul pentru traducere de carte: $3 486)

Public Administration
Autori: Herbert A. SIMON, Victor A. THOMSON øi Donald W. SMITHBURG
Editura: „Cartier“
Tiraj: 1 000 ex. În proces de traducere.
Buget: $7 000

Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice
Autori: Anthony E. BOARDMAN, David H. GREENBERG, Aidan R. VINING, David 
L. WEIMER
Editura: „ARC“
Tiraj: 1 000 ex. În proces de traducere.
Buget: $6 800

Policy Analysis: Concepts and Practice
Autori: David L. WEIMER øi Aidan R. VINING
Editura: „ARC“
Tiraj: 1 000 ex. În proces de traducere.
Buget: $6 600

Alte cheltuieli pentru realizarea subprogramului (expertize, anunfluri, organizare de licitaflii): 
$479

Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $39 787

INSTRUIRE PENTRU REPREZENTANfiII APL
Proiecte operaflionale:
Cursuri permanente de formare a instructorilor în materie de management financiar pentru
APL, 3-12 octombrie, Chiºinãu
Realizæri: cursurile au fost conduse de instructori de la Fundaflia „Parteneri pentru
Dezvoltare Localã“ (FPDL) din România ºi de la CASI „Counterpart“ din Chiºinãu. În cadrul
cursurilor au fost pregætifli 16 instructori, care ulterior vor instrui funcflionarii publici ºi pe
aleºii locali în teritoriu.
Buget: $11 341

Elaborarea suplimentului la seria de manuale de instruire în 15 volume „Management finan-
ciar pentru APL“
Autori: Zinaida GRECIANÎI, Liuba IVANCIUCOVA, Nina LUPAN, Mihai CARAMAN, Oleg
STRATULAT, Mariana DURLEªTEAN, Valentina BADRAJAN, Petru VEVERIfiÃ, Tatiana
MANOLE, Valerian BÎNZARU, Tudor POTÎRNICHE, Tatiana CUNEfiCHI, Vasile BOTICÃ,
Nicolae fiURCANU, Galina COLUN, Alexandru ªCERBANSCHI. Coordonator de ediflie:
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Sumarul suplimentului: un set de materiale ajustate la condifliile ºi legislaflia Republicii
Moldova, conflinînd referinfle ºi comentarii la partea teoreticã a manualelor, extrase din le-
gislaflia în vigoare, informaflii utile la temele abordate în manuale, precum ºi practici, exem-
ple, studii de caz ºi exerciflii. Suplimentul este elaborat de un grup de experfli independenfli
ºi de funcflionari din cadrul Ministerului Finanflelor.
Buget: $3 000

Granturi acordate:
Proiectul de instruire „Rolul APL în dezvoltarea durabilã a comunitãflii“
Beneficiar: Centrul de Inovaflii Sociale
Director de proiect: Tatiana ªAPTEFRAfiI
Obiective: proiectul prevede organizarea unor cursuri de instruire cu durata de 5 zile, con-
comitent pentru 6 grupuri de reprezentanflii ai APL ºi ai societãflii civile din 12 comunitãfli.
Proiectul se aflæ în derulare.
Buget: $9 840

Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $24 181

SUPORT INFORMAfiIONAL ØI CENTRE DE INFORMARE PENTRU 
ADMINISTRAfiIA PUBLICÃ LOCALÃ
Proiectul „Promovarea accesului la informaflie“
Beneficiar: Centrul de Promovare a Libertãflii de Exprimare ºi a Accesului la Informaflie
„Acces-Info“
Director de proiect: Vasile SPINEI
Realizæri: în cele 11 unitæfli didactice se desfæøoaræ seminarii în vederea instruirii funcfliona-
rilor (aproximativ 550 participanfli) din institufliile publice, care studiazæ: modul de
prezentare a informafliilor despre activitatea lor; acordarea consultafliilor, elaborarea ºi pro-
movarea propunerilor legislative cu privire la accesul la informaflie, monitorizarea imple-
mentãrii prevederilor legislafliei în domeniu în scopul asigurãrii unui mai bun context de
realizare a dreptului la informaflie.
Buget: $13 810
cofinanflare din Programul de drept: $13 810

Proiect consacrat informærii ºi monitorizærii serviciilor prestate de cãtre subdiviziunile
Primãriei Municipiului Chiºinãu
Beneficiar: Primãria Municipiului Chiºinãu
Director de proiect: Valerian OSADCI
Obiective: proiectul se adreseazã unui cerc larg de cetãfleni ºi entitãfli juridice, beneficiari ai
serviciilor acordate de subdiviziunile primãriei ºi prevede implementarea unei tehnologii de
modernizare ºi respectare strictã a procedurii de prestare a serviciilor în scopul îmbunãtãflirii
deservirii populafliei de cãtre subdiviziunile primãriei. Primãria ºi preturile municipiului vor
beneficia de echipament care va permite realizarea cu success a scopurilor proiectului.
Proiectul se aflæ în derulare.
Buget: $9 697



Proiect consacrat consolidærii capacitãflii Centrului de Informare ºi Consultanflã din Bãlfli
Beneficiar: Centrul de Informare ºi Consultanflã din Bãlfli
Director de proiect: Virginia SCOBIOALÃ
Obiective: facilitarea accesului la informaflia de ultimã orã ºi ridicarea  nivelului profesional
al funcflionarilor publici ºi al calitãflii activitãflii aleºilor locali; editarea buletinelor informative,
organizarea seminariilor de instruire pentru reprezentanflii APL ºi ai ONG-urilor din judefl; o
vizitã de studiu în România pentru colaboratorii centrului, vizite de schimb de experienflã
pentru secretarii din judeflele Bãlfli ºi Edinefl. Proiectul se aflæ în derulare.
Buget: $4 700

Alte cheltuieli: $37
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $28 244

CERCETARE ØI PROMOVARE PUBLICÃ
Proiectul „Creøterea susflinerii populare în favoarea autonomiei funcflionale a puterii locale în
Moldova“
Beneficiar: Institutul pentru Dezvoltare ºi Inifliative Sociale „Viitorul“ (IDIS)
Director de proiect: Igor MUNTEANU, director executiv IDIS „Viitorul“
Sumar: susflinerea unei campanii naflionale de promovare a valorilor ºi practicilor europene
de autoadministrare publicã localã, în contextul unor strategii sistematice de educaflie ºi
informare a populafliei, precum ºi mobilizarea factorilor interni în susflinerea funcflionãrii
democratice a autonomiei locale ºi descentralizãrii administrative la nivel local ºi regional.
Proiectul are mai multe direcflii de activitate: expertiza juridicã a legislafliei, monitorizarea
presei, organizarea seminariilor ºi conferinflelor, consultaflii juridice, sensibilizarea populafliei
ºi editarea unui buletin lunar bilingv. Proiectul este în derulare.
Buget: $142 630

Implicarea Ligii Naflionale a Asociafliilor de Primari din Moldova în procesul de consolidare a
autonomiei locale
Beneficiar: Liga Naflionalã a Asociafliilor de Primari din Moldova (LNAPM)
Director de proiect: Vasile BALAN, preºedintele LNAPM
Realizæri: proiectul este orientat spre consolidarea autonomiei locale, spre descentralizarea
ºi deconcentrarea serviciilor. În cadrul lui au fost realizate mai multe activitãfli: conferinfle de
presã, emisiuni radiofonice, mese rotunde în judefle, precum ºi editarea unui buletin bilunar
„Primarul“.
Buget: $9 698

Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $152 328

DEZVOLTARE COMUNITARÃ
Proiect consacrat dezvoltærii comunitare
Beneficiar: Centrul „CONTACT“
Director de proiect: Aliona NICULIfiÃ, director executiv al Centrului „CONTACT“
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læSumar: proiectul prevede susflinerea inifliativelor înaintate de ONG-uri, de diverse grupuri
de inifliativã, de reprezentanfli ai administrafliei publice locale ºi de alte instituflii din zonele
rurale în organizarea ºi dezvoltarea comunitãflii, care prevãd mobilizarea membrilor comu-
nitãflii la identificarea ºi soluflionarea problemelor de ordin local. Proiectul este finanflat din
trei programe ale Fundafliei Soros-Moldova: Societate civilã, Programe pentru femei ºi Ad-
ministraflie publicã localã.
Buget: $40 000
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $40 000

COOPERARE TRANSFRONTALIERÃ
Proiectul „Consolidarea dezvoltãrii regionale în Republica Moldova“
Beneficiar: Institutul de Cercetãri ºi Consultanflã în Management (ICCM)
Director de proiect: Mihai ROªCOVAN, director al ICCM
Realizæri: au fost elaborate concepflia ºi studiul de fezabilitate ale dezvoltãrii regionale a
Republicii Moldova, precum ºi proiectul de lege privind dezvoltarea regionalã.
Buget: $24 237
Proiectul pentru contractarea serviciilor de consultanflã pentru solicitarea de finanflare în
cadrul TACIS în scopul întãririi capacitãflii Agenfliei Regionale de Dezvoltare Nord Est din
Soroca (ARDNE)
Beneficiar: Agenflia Regionalã de Dezvoltare Nord-Est din Soroca
Director de proiect: Vladimir CEBAN
Realizæri: a fost elaborat un proiect de consolidare a capacitãflii ARDNE, de identificare a
unui partener din Uniunea Europeanã pentru constituirea parteneriatului (Agenflia Regionalã
de Dezvoltare din Ribe, Danemarca) ºi înaintarea proiectului spre finanflare în cadrul pro-
gramului TACIS.
Buget: $995

Masã rotundã cu dezbaterea rezultatelor vizitei de documentare la Agenfliile de Dezvoltare
Regionalã din România: oportunitãfli ºi perspective pentru Republica Moldova, 8 februarie,
Chiºinãu.
Obiective: La masa rotundã au fost invitafli reprezentanfli din judeflele Bãlfli, Soroca, Un-
gheni, Edinefl, Tighina, Cahul, precum øi de la Ministerul Economiei.
Buget: $317

Alte cheltuieli: $49
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $25 598

DEZVOLTARE ECONOMICÃ LOCALÃ
Proiectul pentru dezvoltarea economicã în localitãflile rurale
Beneficiar: Centrul „CONTACT“
Director de proiect: Aliona NICULIfiÃ, director executiv al Centrului „CONTACT“
Obiective: Programul va fi implementat în 30 de comunitãfli rurale din Regiunea de Nord,
Regiunea Centralæ ºi Regiunea de Sud a Republicii Moldova. Partenerul strategic în imple-
mentarea acestui proiect este Fondul de Investiflii Sociale din Moldova, care preconizeazã
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implementarea altor proiecte sociale în aceste comunitãfli în conformitate cu planurile
strategice elaborate. Crearea unui parteneriat durabil cu FISM în cadrul acestor strategii va
conduce la dezvoltarea economicã localã øi la ridicarea gradului de participare a comunitæflii
la viafla publicæ. Activitãflile planificate includ de asemenea acordarea asistenflei la elabo-
rarea planurilor de dezvoltare economicã localã, precum ºi efectuarea unor investiflii în
proiecte concrete. Proiectul este în derulare.
Buget: $108 800
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $108 800

Total cheltuieli pentru realizarea programului „Administraflie Publicæ Localæ“: $444 621



Drept

Programul de drept
Clinica Juridicã



În fotografie: Biblioteca Publicã de Drept

Biblioteca Publicã de Drept face parte din refleaua bibliotecilor munici-
pale „B. P. Hasdeu” ºi este destinatã promovãrii ºtiinflei dreptului ºi faci-
litãrii accesului la informaflia juridicã atît pentru comunitatea juridicã,
cît ºi pentru reprezentanflii societãflii civile în general.

Aceastã bibliotecã este unicã prin colecfliile de carte, bazele de date pe
suport electronic, fiºierele electronice, colecfliile de periodice øi prin ser-
viciile interactive de informare pe web.

Pe parcursul anului 2002, de serviciile bibliotecii au beneficiat aproxi-
mativ 9 mii de cititori, cãrora le-a fost pus la dispoziflie un fond de carte
juridicã de aproape 5 000 de titluri editate în Moldova ºi în strãinãtate,
inclusiv 70 de ediflii periodice juridice.
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Viziune:
un sistem de drept ajustat la rigorile unei democraflii dezvoltate; statul de drept, în calitatea
sa de fundament al democrafliei, existã numai în condifliile conºtientizãrii rolului fiecãruia în
calitate de cetãflean.

Context:
În pofida numeroaselor eforturi depuse în vederea reformãrii sistemului de drept, populaflia
Republicii Moldova rãmîne a fi caracterizatã prin analfabetism juridic pronunflat ºi printr-o
înflelegere eronatã a valorii statului de drept. Educaflia juridicã, atît cea primarã, cît ºi cea
universitarã, suferã de incoerenflã ºi inconsistenflã. Învãflãmîntul juridic superior are loc în
condifliile unei legislaflii contradictorii ºi cu valoare tranzitorie. Înfãptuirea justifliei cunoaºte
probleme grave, legate de supraaglomerarea instanflelor, de tergiversarea ºi neexecutarea
hotãrîrilor judecãtoreºti. În consecinflã, populaflia are doar un acces limitat la justiflie ºi de
aceea manifestæ neîncredere în organele de drept. Justiflia penalã pune probleme specifice,
cum ar fi violarea drepturilor omului în cadrul polifliei ºi armatei, lipsa alternativelor la
detenflie ºi, în consecinflã, aglomerarea institufliilor din sistemul penitenciar, corupflia, analfa-
betismul juridic al autoritãflilor, incoerenfla legislafliei etc.

Obiective:
– continuarea activitãflilor orientate spre dezvoltarea aspectelor calitative ºi competitive ale

învãflãmîntului juridic superior din Moldova;
– asigurarea bunei funcflionãri a principiilor ºi a institufliei asistenflei juridice gratuite;
– ajustarea legislafliei la standardele internaflionale, în special în sensul reglementãrii inde-

pendenflei justifliei;
– contribuirea la ridicarea nivelului de conºtientizare de cãtre cetãfleni a rolului personal în

procesul de reformã a sistemului judecãtoresc, a protecfliei juridice ºi dezvoltãrii statului
de drept;

Programul de drept



– susflinerea reformei polifliei prin implementarea proiectelor de sprijinire a parteneriatului
dintre comunitate øi poliflie;

– susflinerea reformei sistemului penitenciar ºi a cadrului legal al executãrii deciziilor
instanflelor judecãtoreºti;

– îmbunãtãflirea mecanismului de protecflie a drepturilor militarilor, precum ºi crearea, con-
solidarea unui sistem de monitorizare a acestor drepturi;

– îmbunãtãflirea sistemului de pregãtire a polifliºtilor ºi schimbarea caracterului polifliei din
unul militarizat în unul orientat spre servirea societãflii;

– crearea ºi consolidarea sistemelor de monitorizare a drepturilor omului în cadrul armatei
naflionale.

SUBPROGRAME:
– Reformarea învãflãmîntului juridic superior
– Accesul la justiflie
– Reformarea sistemului judecãtoresc
– Drepturile omului în cadrul forflelor armate
– Reforma penitenciarã
– Reforma polifliei

REFORMAREA ÎNVÃfiÃMÎNTULUI JURIDIC SUPERIOR
Direcflie de program: dezvoltarea curriculumului universitar
Considerînd necesitatea persistentã de modificare a cursurilor universitare ºi de susflinere a
elaborãrii celor noi, pe parcursul anului 2002 au fost acordate granturi pentru elaborare de
manuale ºi cursuri noi, precum øi pentru publicare de lucrãri, reviste cu flinutã academicã în
scopul ajustãrii curriculumului universitar la modificãrile legislafliei, pe de o parte, ºi la stan-
dardele internaflionale, pe de altæ parte.

Granturi individuale pentru elaborare de manuale juridice:
Beneficiar: Natalia CALENIC
Realizare: a fost elaborat manualul „Activitatea vamalã în Republica Moldova“, destinat în
special studenflilor facultãflilor de drept.
Buget: $300

Beneficiar: Andrei NEGRU
Realizare: a fost elaborat cursul „Mari sisteme de drept contemporan. Caracteristicã succintã“.
Buget: $500

Beneficiar: Xenofont ULIANOVSCHI, Gheorghe ULIANOVSCHI, Vitalie BUCATARI
Realizare: a fost elaborat manualul „Dreptul militar în Republica Moldova“, destinat în mod
prioritar studenflilor Colegiului Militar.
Buget: $900

Beneficiar: Gheorghe AVORNIC
Realizare: a fost elaborat manualul „Teoria generalã a dreptului“, destinat studenflilor din
anul întîi de la facultate.
Buget: $400
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Beneficiar: Mihai TAªCÃ
Realizare: a fost elaborat cursul „Contribuflii la studiul dreptului privat în Basarabia“, care
serveºte drept supliment al cursului „Istoria statului ºi dreptului românesc“.
Buget: $600

Beneficiar: Andrei BLOªENCO
Realizare: sînt în curs de elaborare notele de curs pentru „Drept civil, partea specialã/ obligaflii“.
Buget: $300

Beneficiar: Valentin MÃRGINEANU, Victor ZAHARIA, Eugen RÎBCA
Realizare: sînt în curs de elaborare notele de curs la disciplina „Istoria doctrinelor politice ºi
juridice“.
Buget: $600

Granturi pentru publicare:
Beneficiar: Igor CIOBANU
Realizare: a fost publicatã monografia „Introducere în criminologie“
Buget: $1 170

Direcflie de program: achiziflie øi donare de literaturã juridicã
În anul 2002 Programul de drept a continuat sã susflinã fondurile bibliotecilor universitãflilor,
în care studierea dreptului este prioritarã, prin donaflii de carte juridicã autohtonã ºi româ-
neascã. Scopul programului a fost de a pune la dispoziflia studenflilor ºi profesorilor fa-
cultãflilor de drept cele mai noi publicaflii juridice. Au fost achiziflionate ºi distribuite
urmãtoarele titluri editate pe parcursul anului 2002 în Republica Moldova:

Dreptul afacerilor (scheme)
Autori: Nicolae ROªCA ºi Sergiu BÃEØU. 200 exemplare
Buget: $530

Instituflia falimentului în legislaflia Republicii Moldova
Autor: Nicolae ROªCA. 200 exemplare
Buget $455

Contractul comercial de vînzare-cumpãrare internaflionalã
Autor Lilia GRIBINCEA. 100 exemplare
Buget: $180

Evoluflia constituflionalismului în Moldova;
Curs elementar de drept constituflional, vol. 1
Autor: Ion GUCEAC. 50 exemplare ale cærflii „Evoluflia constituflionalismului în Moldova“ ºi
50 exemplare ale cærflii „Curs elementar de drept constituflional“, vol. 1
Buget: $308

Organele constituflionale ale Republicii Moldova în condifliile regimului totalitar,
Istoria universalã a statului ºi dreptului (2 volume)



Autor: Andrei SMOCHINÃ. 100 exemplare ale cærflii „Organele constituflionale ale Repub-
licii Moldova în condifliile regimului totalitar“ ºi 100 exemplare ale cærflii „Istoria universalã a
statului ºi dreptului“ (2 volume)
Buget: $1 306

Direcflie de program: Achiziflie de carte juridicã din România
Realizæri: au fost procurate 122 titluri de carte în 15 seturi, publicate în România în anii
2000-2002, fiind selectate preferenflial titluri ale autorilor cu renume, care sã constituie un
suport pentru studierea materiilor fundamentale la facultãflile de drept.
Buget: $13 323

Beneficiar: instanflele de judecatã naflionale
Proiectul „Procurare de dicflionare pentru instanflele de judecatã“
Realizæri: Programul de drept a achiziflionat ºi a distribuit instanflelor de judecatã naflionale
22 seturi de dicflionare utile pentru studierea dosarelor, întocmirea sentinflelor, hotãrîrilor ºi
deciziilor judecãtoreºti.
Buget: $905

Direcflie de program: competiflii internaflionale de dezbateri judiciare „Moot Courts“
Beneficiari: Mariana NICUfiÃ, Alexandrina IOVIfiÃ, Vera JITARI. Antrenoarea echipei:
Alexandrina ROMAN
Realizare: a fost acordat suport financiar pentru participarea echipei de studenfli de la fa-
cultãflile de drept (ULIM ºi USM) la Competiflia internaflionalã de dezbateri judiciare „Jean
Pictet“, 2002, 9-17 februarie, Lisabona, Portugalia.
Buget: $444

Beneficiar: Rodica PETROV, Doina CORJ, Alina BÎRSAN. Antrenoarea echipei: Sorina MAC-
RINICI
Realizare: echipa de studenfli a beneficiat de un grant de cãlãtorie pentru participarea la
Concursul „Rene Cassin“, în perioada 25-29 aprilie, Strasbourg, Franfla.
Buget: $1 357

Beneficiar: Ana CUªNIR, Cãlin HOLBAN, Alexandru MORARI, Cristina SCUTELNIC. Antre-
noarea echipei: Constanfla OSIPOV
Realizare: a fost acordat suport financiar pentru participare la Concursul „Willem C. Vis“, în
perioada 21-28 martie, Viena, Austria.
Buget: $1 382

Beneficiar: Angela AMOAªII, Tatiana BOfiOROVSCHI, Cristina CIUBOTARU, Alexei GHER-
fiESCU. Antrenoarea echipei: Cristina SCUTELNIC
Realizare: a fost acordat suport financiar pentru participare la Concursul internaflional în
domeniul drepturilor omului în perioada 9-14 aprilie, Haga, Olanda
Buget: $1 614

Beneficiar: Valentin BURUIANÆ, Mihaela TOMULEfi, Lilian CHISÃLIfiÃ, Cãlin TOMULEfi
Realizare: a fost acordat sprijin financiar pentru participarea la Conferinfla internaflionalã stu-
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denfleascã, 25-26 aprilie, Lvov, Ucraina.
Buget: $777

Beneficiar: Constantin LAZÃR
Realizare: a fost acordat suport financiar pentru efectuarea unei stagieri la Institutul de
Drept Comparat, mai-iulie, Lausanne, Elveflia.
Buget: $760

Beneficiar: Angelina ZAPOROJAN-PÎRGARI
Realizare: a fost acordat un suport financiar pentru efectuarea masteratului în domeniul
drepturilor omului ºi democratizãrii, septembrie 2002 – iunie 2003, Veneflia, Italia.
Buget: $433

Beneficiar: Anna CUªNIR
Realizare: a fost acordat un suport financiar pentru participare la Øcoala de Varæ Internaflio-
nalæ „Soluflionarea conflictelor“, 4-17 august, Berlin, Germania.
Buget: $353

Beneficiar: Radu fiURCANU
Realizare: a fost acordat un suport financiar pentru o stagiere la Universitatea Rennes 1, în
perioada 2-6 septembrie, Franfla.
Buget: $448

Alte granturi:
Beneficiar: Uniunea Juriºtilor din Moldova
Director de proiect: Gheorghe AVORNIC
Realizare: grantul a constituit un suport financiar pentru organizarea Conferinflei inter-
naflionale „Standarde naflionale ºi practica internaflionalã de pregãtire a juriºtilor“, 20 aprilie,
Chiºinãu.
Buget: $940

Beneficiar: Revistæ de drept privat
Director de proiect: Mihai TAªCÃ
Obiective: editarea unei reviste ºtiinflifice trimestriale „Revistæ de drept privat“, care sã con-
tribuie la formarea doctrinei naflionale în domeniul dreptului privat. Ea va aborda prob-
lemele de ordin practic, întîlnite în aplicarea legislafliei existente, inclusiv contradicfliile din
legislaflia naflionalã, fæcînd øi propuneri legislative pentru legiuitor.
Buget: $6 640

Direcflie de program: Biblioteca Publicã de Drept
Beneficiar: Biblioteca Publicã de Drept, filialã a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu“
Director de proiect: Mariana HARJEVSCHI
Realizare: a fost acordat un grant pentru modificarea, extinderea ºi suplimentarea Proiectului
„Dezvoltarea ºi finanflarea Bibliotecii Publice de Drept“. Actualmente biblioteca pune la dis-
poziflia utilizatorilor (persoane care urmeazã o pregãtire juridicã iniflialã sau postuniversitarã,
profesori universitari, magistrafli, precum ºi alte persoane interesate de anumite probleme din



domeniul dreptului) cea mai cuprinzætoare colecflie de carte juridicã din Republica Moldova.
Utilizatorii au acces la cærfli editate în Republica Moldova ºi peste hotare, la ediflii periodice, la
baze de date legislative naflionale ºi internaflionale – Jurist, EBSCO, Internet, OPAC.
Buget: $70 000

Beneficiar: Biblioteca Publicã de Drept
Director de proiect: Mariana HARJEVSCHI, directorul Bibliotecii Publice de Drept (BPD)
Realizare: a fost acordat un grant pentru asigurarea participãrii directorului BPD, Mariana
HARJEVSCHI, la Conferinfla Asociafliei Internaflionale a Bibliotecarilor din Bibliotecile
Specializate în Domeniul Dreptului, 19-25 octombrie, Yale Law School, S.U.A.
Buget: $448

Direcflie de program: clinica juridicã
Beneficiar: Asociaflia Publicã „Clinica Juridicã“
Proiectul de instruire clinicã
Director de proiect: Tatiana VIZDOGA
Realizare: Asociaflia Publicã „Clinica Juridicã“ asigurã studenflilor oportunitãfli inedite de con-
solidare a cunoºtinflelor teoretice obflinute prin utilizarea metodelor creative, interactive, pe
de o parte, iar pe de altã parte – prin aplicarea practicæ a cunoºtinflelor. Studenflii au oferit
asistenflã juridicã gratuitã, manifestîndu-se în instanflele de judecatã øi implicîndu-se în
soluflionarea cazurilor, în întocmirea actelor procesuale etc. În cadrul clinicii sînt instruifli
anual aproximativ 30 de studenfli, iar 100 de persoane beneficiazã de asistenflã juridicã gra-
tuitã, fiind reprezentate, în cazurile necesare, în instanflele de judecatã.
Buget: $24 770

Total: $131 942
Alte cheltuieli: $960
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $132 902

ACCESUL LA JUSTIfiIE
Proiectul de promovare a accesului la informaflie
Beneficiar: Centrul de Promovare a Libertãflii de Exprimare ºi a Accesului la Informaflie
„Acces-info“
Director de proiect: Vasile SPINEI
Realizæri: au fost desfæøurate la nivel naflional 11 seminarii øi alte forme didactice în vederea
instruirii funcflionarilor din institufliile publice (aproximativ 550 participanfli) privind modul
de prezentare a informafliilor despre activitatea lor; au fost acordate consultaflii juridice celor
cãrora li s-a îngrãdit accesul la informaflie; au fost elaborate ºi promovate propuneri legisla-
tive cu privire la accesul la informaflie øi cu privire la monitorizarea implementãrii prevede-
rilor legislafliei în domeniu în scopul asigurãrii unui context mai bun de realizare a dreptului
la informaflie. Acest proiect este cofinanflat de Programul „Administraflie Publicã Localã“.
Buget: $13 810

Proiectul pentru publicarea ghidului „Accesul la informaflie“
Beneficiar: Centrul de Promovare a Libertãflii de Exprimare ºi a Accesului la Informaflie
„Acces – Info“
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Director de proiect: Vasile SPINEI
Realizare: a fost acordatã o alocaflie suplimentarã pentru publicarea ghidului „Accesul la
informaflie“ în care au fost comentate un ºir de legi noi care conflin prevederi în domeniul
accesului la informaflie; au fost descoperite prevederi importante în domeniu, care au fost
incluse în conflinutul ghidului, precum ºi prevederile mai multor acte internaflionale, ceea ce
a determinat creºterea proporflionalã a costurilor pentru publicare.
Buget: $1 965

Beneficiar: Gheorghe FURDUI
Realizare: a fost utilizat în mod corespunzætor suportul financiar pentru participare la
Congresul „Sistemul informaflional al polifliei rutiere“, în perioada 30-31 octombrie, Tenerife,
Spania.
Buget: $789

Buget total: $16 564
Alte cheltuieli: $48
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $16 612

REFORMAREA SISTEMULUI JUDECÃTORESC
Beneficiar: Maria SECRIERU
Realizæri: a fost acordat un suport financiar parflial pentru remunerarea experflilor din grupul
de lucru pentru efectuarea studiului referitor la compatibilitatea Legii cu privire la conten-
ciosul administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000 cu legislaflia Republicii Moldova ºi la imple-
mentarea legii menflionate.
Buget: $500

Beneficiar: Mihai COTOROBAI
Realizæri: a fost acordat un suport financiar pentru participare la reuniunea subcomisiei pen-
tru justiflia constituflionalã a Comisiei Europene pentru Democraflie prin Drept cu partici-
parea agenflilor de legãturã ai Curflilor Constituflionale ºi ai altor instanfle echivalente, 31 mai,
Larnaca, Cipru.
Buget: $411

Beneficiar: Eugenia FISTICAN
Realizæri: a fost acordat un suport financiar pentru participare la conferinfla „Posibilitatea ºi
importanfla unui control judecãtoresc asupra actelor administrative“, 7-8 octombrie, Stras-
bourg, Franfla.
Buget: $563

Traducerea øi publicarea lucrãrilor „A Practical Guide to the European Convention on Hu-
man Rights“, „European Human Rights: Taking a Case under the Convention“.
Buget: $21 710

Suport financiar pentru cofinanflarea editãrii hotãrîrilor Curflii Constituflionale din 2001 de
cãtre Programul de susflinere a dezvoltãrii judiciare în Moldova (PNUD).
Buget: $9 000



Buget total: $32 184
Alte cheltuieli: $34
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $32 218

DREPTURILE OMULUI ÎN CADRUL FORfiELOR ARMATE
Proiectul „Dezvoltarea Centrului pentru Protejarea Drepturilor Recruflilor ºi ale Militarilor în
Termen din Moldova“ (CPDRMTM)
Beneficiar: Asociaflia Juriºtilor Militari din Moldova
Director de proiect: Xenofont ULIANOVSCHI
Realizæri: au fost desfãºurate activitãfli de acordare a asistenflei juridice militarilor în termen,
recruflilor prin reprezentarea lor efectivã în instanflele de judecatã, prin acordarea consul-
tafliilor prin intermediul „liniei fierbinfli“ telefonice. De asemenea, a fost publicatã lucrarea
„Cetãflenii Republicii Moldova ºi serviciul militar“, care serveºte drept ghid pentru recrufli ºi
militarii în termen.
Buget: $18 490

Buget total: $18 490
Alte cheltuieli: $44
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $18 534

REFORMA PENITENCIARÃ
Proiectul „Asistenfla reformei penitenciare în Moldova“
Beneficiar: Centrul pentru Asistenfla Reformei Penitenciare în Moldova (CARPEM) (actual-
mente Institutul de Reforme Penale din Moldova – IRP)
Director de proiect: Igor DOLEA
Realizæri: a fost acordat un grant în scopul de a asigura continuitatea activitãflilor desfãºurate
pe parcursul anului 2001 în douã direcflii: promovarea alternativelor la detenflie ºi reforma
instituflionalã a sistemului penitenciar. Pe parcursul anului 2002 a fost elaborat proiectul de
lege cu privire la mediere øi proiectul regulamentului cu privire la aplicarea muncii comu-
nitare. Au fost organizate seminarii menite sæ aducæ la cunoºtinfla judecãtorilor ºi procuro-
rilor esenfla institufliilor medierii, a muncii comunitare ºi a probafliunii, precum ºi a modului
de realizare a acestora. A mai fost organizatæ o conferinfla cu genericul „Munca comuni-
tarã“, care a pus accentul pe prestarea muncii în beneficiul comunitãflii în calitate de
sancfliune penalã.

În sensul reformei instituflionale, e de menflionat realizarea a douã traininguri ale lucrãtorilor
din sistemul penitenciar, publicarea unei anchete inedite privind respectarea drepturilor
condamnaflilor. În cadrul proiectului a început realizarea activitãflilor de îngemãnare a trei
închisori din Republica Moldova cu alte trei din Olanda.

În vederea asigurãrii accesului la informaflie al condamnaflilor, în izolatorul de anchetã nr.3 a
fost instalatã o reflea de radio, au fost distribuite închisorilor din întreaga republicã loturi de
carte colecflionatã de la biblioteci ºi de la populaflie.
Buget: $120 000

Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $120 000
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REFORMA POLIfiIEI
Proiectul „Garantarea drepturilor cetæfleanului la anchetarea infracfliunilor contra persoanei“
Beneficiar: Agenflia pentru Susflinerea Învãflãmîntului Juridic ºi a Organelor de Drept „Ex
Lege“
Director de proiect: Valeriu ZUBCO
Realizæri: proiectul presupune instruirea anchetatorilor penali în vederea aplicærii corecte a
prevederilor codului penal în scopul prevenirii infracfliunilor contra persoanei, calificærii
corecte a acestor infracfliuni øi garantærii drepturilor cetãfleanului la etapa anchetãrii. De
aceea au fost organizate øi desfæøurate 10 seminarii zonale ºi unul de totalizare la Chiºinãu,
a fost elaborat pentru anchetatori un set de materiale explicative privind infracfliunile contra
persoanei în lumina noului cod penal, a fost publicatæ lucrarea „Ghidul anchetatorului penal
la anchetarea infracfliunilor contra persoanei“.
Buget: $19 774

În cadrul unui proiect pentru promovarea unor noi abordãri în procesul de instruire a viito-
rilor polifliºti la Colegiul ºi la Academia de Poliflie a MAI au fost traduse øi adaptate trei mo-
dule: „Violenfla în familie“, „Violul ºi abuzul sexual“, „Abuzul sexual asupra copiilor“.
Modulele traduse ºi adaptate vor fi distribuite Colegiului, Academiei de Poliflie ºi celor mai
active ONG-uri în domeniul monitorizãrii ºi instruirii polifliºtilor.
Buget: $1 892

Au fost publicate trei ghiduri ale cetãfleanului: Securitatea personalã (autori: Gheorghe GOL-
UBENCO, Eduard MAICAN); Funcflionarul de poliflie (autori: Gheorghe BOTNARU, Gheor-
ghe FURDUI); Inspectorul fiscal (autori: Ruslan USKOV, Ion LISNIC).
Buget: $6 622

Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: $28 288

Programe finanflate integral de cãtre Institutul pentru Politicã Constituflionalã ºi Legislativã
(IPCL) ºi administrate de Programul de drept al Fundafliei Soros-Moldova:
Beneficiari: Ion CÃPÃfiÎNÃ, Victor ZAHARIA
Realizare: participare la întrunirea anualã a clinicilor juridice, 5-9 mai, Erevan, Armenia
Buget: $955

Beneficiar: Silvia POGOLªA, Eugenia GHEORGHIfiÃ
Realizare: participare la întrunirea anualã a directorilor Centrelor pentru Perfecflionarea
Cadrelor Ministerului Justifliei ºi Procuraturii, 28-30 aprilie, Tbilisi, Georgia
Buget: $1 364

Beneficiar: Nicolae UfiICÃ
Realizare: participare la seminarul de prezentare a modulului despre încãlcãrile regulilor cir-
culafliei rutiere, 26-28 octombrie, Vilnius, Lituania
Buget: $842

Beneficiar: Valeriu fiURCAN



Realizare: participare la seminarul internaflional despre prezentarea modulelor „Violenfla în
familie“, „Violul ºi atacul sexual“, „Violenfla sexualã asupra copiilor“, 6-8 octombrie, Varºo-
via, Polonia
Buget: $654

Beneficiar: Valeriu fiURCAN
Realizare: participare la seminarul de prezentare a modulelor destinate polifliei, 27-30 oc-
tombrie, Riga, Letonia
Buget: $874

Beneficiar: Alexandru TÃNASE, Gheorghe SUSARENCO
Realizare: participare la Masa rotundã cu genericul „Independenfla justifliei“, 19-21 noiem-
brie, Kiev, Ucraina
Buget: $886

Beneficiar: Tatiana VIZDOGA
Realizare: participare la întrunirea a cincea anualã a clinicilor juridice, 14-17 noiembrie,
Varºovia, Polonia.
Buget: $521

Beneficiar: Victor ORÎNDAª
Realizare: participare la un seminar de instruire a profesorilor, 21-25 noiembrie, Bucureºti,
România.
Buget: $153

Beneficiar: Alexandru TÃNASE, Sergiu OSTAF, Ion MOREI
Realizare: participare la Forumul european cu genericul „Accesul la justiflie“, 4-8 decem-
brie, Budapesta, Ungaria.
Buget: $1 084

Beneficiar: Biblioteca Publicã de Drept
Realizare: distribuirea lucrãrii „Jursiprudenfla Curflii Europene a Drepturilor Omului“, vol. 1-2,
tiraj 700 seturi, Moscova, 2001, editura „Norma“.
Buget: $365

Beneficiar: Mariana HARJEVSCHI
Realizare: participare la training-ul pentru angajaflii bibliotecilor de drept, 13-20 octombrie,
Budapesta, Ungaria.
Buget: $429

Total cheltuieli acoperite de IPCL: $8 127
Total cheltuieli pentru realizarea programului de drept: $379 309
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Menire:
A. P. „Clinica Juridicã“ are misiunea: a dezvolta abilitæflile ºi atitudinea etico-moralæ ale stu-
denflilor care vor deveni avocafli; a implementa metode noi de formare a unor generaflii de
juriºti; a aplica mijloace ºi procedee avansate ºi a facilita accesul la justiflie prin acordarea
asistenflei juridice gratuite persoanelor social-vulnerabile ºi prin instituirea învãflãmîntului
clinic ca parte integrantã a învãflãmîntului juridic superior.

Context:
Deficienflele ºi imperfecfliunea programului de învãflãmînt, condifliile inadecvate de des-
fãºurare a practicii didactice creeazã situaflii în care studenflii cred cã ceea ce au învãflat la
universitate nu este suficient de util în activitatea practicã. Dacæ studenflilor li s-ar oferi posi-
bilitæfli de a acumula experienflã profesionalã încã din perioada studenfliei, aceasta ar con-
tribui în mod direct la sporirea interesului lor pentru cunoºtinflele teoretice ºi, în consecinflã,
la eficientizarea procesului de instruire. De aceea se impune necesitatea utilizãrii unor
metode noi de instruire øi formarea unei noi generaflii de juriºti.

Obiective:
– crearea abilitãflilor profesionale prin activitãfli practice: simularea de cazuri ºi lucru cu cli-

enflii reali care solicitæ consultaflii juridice, pregãtirea actelor procesuale ºi reprezentarea
în instanflã;

– perfecflionarea abilitãflilor de soluflionare a situafliilor complexe prin conexiunea normelor
din mai multe ramuri de drept;

Asociaflia Publicã 
„Clinica Juridicã“

str. Mateevici, 60,
MD-2009, Chisinãu, Moldova

Tel: (3732) 232453
E-mail: tatiana.vizdoaga@ lc.dnt.md

www.legalclinic.mdl.net
Director: Tatiana VIZDOGA



– formarea ºi dezvoltarea calitæflilor etico-morale ale studenflilor care vor lucra ulterior în
domeniul justifliei;

– propagarea instruirii clinice prin desfãºurarea seminariilor ºi prin organizarea ºcolilor de
varã;

– elaborarea materialelor didactice, care urmeazæ a fi utilizate în procesul de studiu;
– acordarea asistenflei juridice reprezentanflilor categoriilor de cetãfleni defavorizafli atît în

scopul facilitãrii accesului la justiflie, cît ºi în scopuri instructive.

PROIECTE REALIZATE ÎN ANUL 2002 CU SPRIJINUL FUNDAfiIEI SOROS-MOLDOVA:
Programul de instruire clinicã
În anul universitar 2001-2002, în activitatea clinicii au fost încadrafli 33 de studenfli din anii
IV-V de studii de la Facultatea de Drept a USM ºi de la Academia de Drept, a cæror activi-
tate a fost coordonatã ºi supravegheatã de trei tutori.

La finele fiecãrui semestru s-a organizat cîte o masã rotundã pentru prezentarea cazurilor
dezbætute ºi s-a fãcut bilanflul activitãflilor desfãºurate.

În perioada menflionatã, studenflii au audiat un curs de instruire clinicã (prelegeri ºi semi-
narii).

În perioada 27-29 iunie 2002 a avut loc Øcoala de Varã cu genericul „Instruire clinicã“.

Studenflii clinicii au acordat asistenflã juridicã gratuitã pentru 120 persoane din pãturile
socialmente defavorizate, întocmind peste 200 acte procesuale. În 38 de cazuri clienflii au
fost reprezentafli în instanflele de judecatã, inclusiv în soluflionarea a 9 litigii apãrute din
raporturi juridice de familie ºi a 3 litigii apãrute din raporturi de muncã, în 9 cazuri de
reparare a daunei materiale cauzate prin acfliuni ilicite, în 3 cazuri de contencios administra-
tiv, în 3 cazuri de anulare a privatizãrii, în 2 litigii funciare, în 8 litigii locative ºi în 2 cazuri
de anulare a contractului de întreflinere pe viaflã.

Buget total: $24 770
Fundaflia Soros-Moldova: $24 770
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Raportul privind activele, obligafliunile ºi soldurile fondurilor la
data de 31 decembrie 2002

2002 2001
(MDL) (USD) (MDL) (USD)

ACTIVE

Active curente
Mijloace bãneºti ºi echivalentele lor 832,997 60,266 2,146,803 163,991
Sume de încasat 20,744,431 1,500,827 27,619,430 2,109,819
Plãfli în avans 178,539 12,917 191,088 14,597

21,755,967 1,574,010 29,957,321 2,288,407

Active pe termen lung
Mijloace fixe la valoarea de bilanfl 8,458,400 611,952 8,224,148 628,234

8,458,400 611,952 8,224,148 628,234

Total active 30,214,367 2,185,962 38,181,469 2,916,641

OBLIGAfiIUNI ªI SOLDURI 
ALE FONDURILOR

Obligafliuni curente
Obligafliuni 1,896,572 137,214 717,774 54,830
Obligafliuni sporite 21,058,232 1,523,530 24,537,177 1,874,369

22,954,804 1,660,744 25,254,951 1,929,199

Soldul fondurilor 7,259,563 525,218 12,926,518 987,442

Total obligafliuni ºi solduri ale 
fondurilor 30,214,367 2,185,962 38,181,469 2,916,641
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Raportul auditorului asupra raportului financiar generalizat

Consiliului de Directori
Fundaflia Soros-Moldova

Noi am exercitat auditul rapoartelor financiare ale Fundafliei Soros-Moldova, Chiºinãu,
Republica Moldova, pentru exercifliul financiar încheiat la 31 decembrie 2002 în baza cãrora a
fost întocmit Raportul privind activele, obligafliunile ºi soldurile fondurilor la data de 31
decembrie 2002. Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele Internaflionale de Audit
emise de cãtre Federaflia Internaflionalã a Contabililor. În raportul nostru de audit datat cu 30
aprilie 2003, am exprimat o opinie fãrã menfliuni asupra rapoartelor financiare în baza cãrora a
fost întocmit Raportul privind activele, obligafliunile ºi soldurile fondurilor.

În opinia noastrã, Raportul privind activele, obligafliunile ºi soldurile fondurilor la data de 31
decembrie 2002 al Fundafliei Soros-Moldova corespunde în toate aspectele semnificative
rapoartelor financiare în baza cãrora acesta a fost întocmit.

Pentru a înflelege mai bine poziflia financiarã ºi rezultatele activitãflii Fundafliei Soros-Moldova
pentru exercifliul financiar menflionat mai sus, precum ºi sfera de aplicare a auditului nostru,
Raportul privind activele, obligafliunile ºi soldurile fondurilor la data de 31 decembrie 2002,
trebuie examinat în conexiune cu rapoartele financiare în baza cãrora a fost întocmit ºi cu
raportul nostru de audit asupra acestor rapoarte financiare.

KPMG Moldova SRL
30 aprilie 2003
Chiºinãu, Republica Moldova
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Declaraflie de cheltuieli realizate în anul 2002
Administraflie publicã $444,621
Artã ºi culturã $275,623
Dezvoltare economicã $766,102
Educaflie preuniversitarã, universitarã ºi postuniversitarã $770,774
Est Est $120,219
Mass-media $174,531
Programul informaflional $382,464
Programe pentru femei $155,583
Programe pentru tineret $216,684
Programul de drept $379,309
Sãnãtate publicã $514,467
Societate civilã $381,861
Cheltuieli administrative $442,232
Alte programe $41,615
TOTAL $5,066,087

Administraflie publicã – 8,78%

Artã ºi culturã – 5,44%

Dezvoltare 
economicã – 15,12%

Educaflie preuniversitarã,
universitarã ºi postuniversi-
tarã – 15,21%

Est Est – 2,37%

Mass-media – 3,45%
Programul informa-
flional – 7,55%

Programe pentru
femei – 3,07%

Programe pentru
tineret – 4,28%

Alte programe – 0,82%

Cheltuieli administrative – 8,73%

Societate civilã – 7,54%

Sãnãtate 
publicã – 10,16%

Programul de
drept – 7,49%
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SENATUL ØI JURIILE FUNDAfiIEI SOROS-MOLDOVA

Senat
Arcadie BARBÃROªIE director executiv, Institutul de Politici Publice
Andrei POPA decan, Facultatea de ªtiinfle Reale, Universitatea de Stat din Cahul
Vitalie CIOBANU scriitor, jurnalist, colaborator la revista „Contrafort“
Alexandru MURAVSCHI director, Departamentul Politici ºi Legislaflie, 

Programul de Asistenflæ pentru Fermierii Privafli, EWMI/ USAID
Raisa BOTEZATU judecãtor, Curtea Supremã de Justiflie
Andrei CANTEMIR specialist principal, proiectul  USAID

„Reforma Autoritãflilor Publice Locale“
Alexandru DOROGAN øeful Departamentului Relaflii cu Publicul al 

Primãriei Municipale Chiºinãu

Juriul pentru artæ, culturæ øi mass-media
Elena PLOªNIfiÃ øef de secflie la Muzeul Naflional de Istorie
Constantin CIOBANU øef al Secfliei Arte Plastice la AªM, Institutul Studiul Artelor, 

critic de artã
Nicolae POPA redactor-ºef al revistei „Basarabia“, scriitor
Svetlana BIVOL director adjunct, Teatrul Naflional de Operã ºi Balet
Claudia CRÃCIUN øef al Catedrei Marketing ºi Relaflii Publice, Institutul 

Internaflional de Management
Irina KALAªNIKOV critic de artã
Nicolae LEAHU øef al Catedrei Literatura Românã ºi Universalã, 

Universitatea de Stat „A. Russo“, Bãlfli
Constantin MARIN conferenfliar, vicerector al Academiei Relaflii 

Internaflionale ºi Studii Diplomatice

Juriul pentru drept øi administraflie publicæ
Vladimir KOVALI øeful Polifliei Municipale Chiøinæu
Vitalie VRABIE primar, municipiul Ungheni
Aurel SÂMBOTEANU prorector pentru activitate didacticæ, 

Academia de Administraflie Publicã
Adrian EVTUHOVICI manager de proiect, Local Government Institute, Budapesta
Mihai POALELUNGI preºedintele Colegiului Civil al Curflii de Apel
Mihai BUªULEAC øeful Departamentului Juridic, ASITO
Petru VEVERIfiÃ coordonator, Proiectul USAID „Reforma fiscalæ“
Ion DRON judecãtor, vicepreºedinte al Judecãtoriei Sectorului Centru, Chiºinãu

Juriul pentru programe educaflionale øi informaflionale
Dorin VACULOVSCHI economist, øef al Catedrei „Management Social“, ASEM
Alina TOFAN cadru didactic universitar, Universitatea Pedagogicã de Stat „I. Creangã“
Vitalie POPA lector, Catedra de Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
Gheorghe COJOCARU cercetãtor, Institutul de Istorie ºi Drept, 

Academia de ªtiinfle a Moldovei
Lidia KULIKOVSKI directorul Bibliotecii Municipale „B.P. Haºdeu“
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Natalia CHERADI director adjunct, Biblioteca ASEM
Gheorghe GÂRNEfi øef de direcflie, Ministerul Educafliei ºi ªtiinflei

Juriul pentru societate civilæ, sænætate publicæ, programe pentru femei
Atanasia STOIANOVA manager de proiect „Centru pentru Probleme ale Minoritãflilor“
Vasile COTEfi primarul oraºului Cantemir
Victoria MELNIC prorector, Academia de Muzicã, Teatru ºi Arte Plastice
Antonifla FONARI (pînã în octombrie) director ONG „Tinerii pentru Dreptul la Viaflã“
Ludmila MALCOCI director adjunct, Fondul de Investiflii Sociale din Moldova
Svetlana ªTEFÃNEfi lector-asistent, Catedra Sãnãtate Publicã, USMF
Mariana IANACHEVICI (din noiembrie) coordonator pentru programe antitrafic, 

ONG „Salvafli Copiii“, Moldova
Pavel URSU (din noiembrie) coordonator interimar al Biroului OMS din Moldova
Mihai CIOCANU (pînã în iulie) conferenfliar universitar, Catedra Sãnãtate Publicã, USMF

Juriul pentru dezvoltare economicæ ruralæ
Viorel GUfiU øef adjunct al Departamentului Politicã, 

Restructurare ºi Legislaflie Agricolã, Ministerul Agriculturii
Viorel OUª director general al Companiei Aeriene „Air Moldova International“
Viorel GHERCIU manager, Proiectul DFID „Dezvoltarea surselor durabile 

de venit în zonele rurale“
Aurelia NEIDER economist, Compania de audit „Price Water House Coopers“
Liliana CAZACU director, Întreprinderea Mixtã 

Moldo-Americanã de Produse Lactate „Alba“ 
Vitalie ROBU director general, Euroleasing S.R.L.



Fu
nd

afl
ia

 S
or

os
-M

ol
do

va

RA
PO

RT
 D

E 
AC

TI
VI

TA
TE

 2
00

2

205

COLABORATORII FUNDAfiIEI SOROS-MOLDOVA

Victor URSU, director executiv vursu@soros.md
Varvara COLIBABA, director adjunct vcolibaba@soros.md
Elena VACARCIUC, director financiar evacarciuc@soros.md
Dumitru CHITOROAGÃ, grant manager, informaflie dchitoroaga@soros.md
Ana COREfiCHI, director al Programului „Est-Est“ acoretchi@soros.md
Mariana ALECSANDRI, director al Programului de sprijin

al învæflæmîntului superior; Programul Informaflional malecsandri@soros.md
Cristina PERETEATCU, asistent la Programul de sprijin

al învæflæmîntului superior; Programul Informaflional cpereteatcu@soros.md
Iulia MOLDOVAN, director al Programului

„Schimb intercultural de elevi“ imoldoveanu@soros.md
Angela MUªET, director al Programului „Burse“, Program pentru tineret amuset@soros.md
Igor NEDERA, director al Programului „Societate civilã“ inedera@soros.md
Doina MELNIC, director al Programului de dezvoltare economicã ruralã dmelnic@soros.md
Victor MUNTEANU, director al Programului de drept vmunteanu@soros.md
Violeta FRUNZE, asistent la Programul de drept frunze@soros.md
Elena VEDEANU, asistent la Programul de drept evedeanu@soros.md
Rodica NOSKO, coordonator al Programului „Administaflie publicã“ rnosko@soros.md
Mariana URSU, asistent la Programul „Administaflie publicã“ mursu@soros.md
Viorel SOLTAN, director al Programului „Sãnãtate publicã“ vsoltan@soros.md
Antonina SÂRBU, director al Programelor pentru femei asarbu@soros.md
Victoria MIRON, director al Programelor „Artæ øi culturã“, 

„Editare de carte“, „Mass-media“ vmiron@soros.md
Aurelia SPÃTARU, coordonator al Programelor „Artæ øi culturã“, 

„Editare de carte“, „Mass-media“ aspataru@soros.md
Iulia IGNATIUC, director al Centrului Informaflional, Bãlfli ignatiuc@usb.moldnet.md
Viorel URSU, consilier-referent viorel.ursu@soros.md
Victor ANDRONIC, administrator de reflea vandronic@soros.md
Vasile GÎRLEA, administrator vgirlea@soros.md
Elena VITIUC, contabil-ºef evitiuc@soros.md
Liuba COTOROBAI, contabil-casier lcotorobai@soros.md
Ala MASLOV, recepflionistã adicusara@soros.md
Cristina GODOVANCIUC, recepflionistã cgodovanciuc@soros.md
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ADRESE UTILE

Fundaflia Soros-Moldova
str. Bulgarã, nr. 32
MD 2001 Chiºinãu,
tel. (373 2) 270031, 270232
fax: (373 2) 270507
E-mail: Foundation@soros.md
www.soros.md

Fundaflia Soros-Moldova
Centrul Informaflional Bãlfli
str, Puºkin, nr. 38
MD 279200 Bãlfli
tel./fax: (373 231) 24522

Programul Educaflional „Pas cu Pas“
str. Puºkin, nr. 16
MD 2012 Chiºinãu
tel: (373 2) 220112
tel./fax: (373 2) 220113
E-mail: hs@moldnet.md

Centrul Educaflional „Pro Didactica“
str. Armeneascã, nr.13
MD 2012 Chiºinãu
tel.: 541994, 542556
fax: 544199
E-mail: lnicolaescu@cepd.soros.md
www.proeducation.md

Colegiul Invizibil Moldova
str. Puºkin, nr. 16/1
MD 2012 Chiºinãu
tel./fax: (3732) 222503
tel.: (3732) 222504
E-mail:NC@ic.soros.md

Centrul de Informaflii Universitare
bd ªtefan cel Mare ºi Sfînt, nr. 148, ap. 22
MD 2012 Chisinau
tel.: (373 2) 246621
tel./fax: (373 2) 246739,
E-mail: eac@dnt.md
http://eac.iatp.md

Centrul Internaflional de Limbi Moderne
str. Petru Rareº, nr. 43
MD 2005 Chiºinãu
tel.: (373 2) 292988, 292815, 292865
fax: (373 2) 292811
E-mail: iltc@iltc.dnt.md
www.iltc.md

Liga Naflionalã de Dezbateri Preuniversitare
(LNDP)
str. Puºkin, nr. 16 A
MD 2012 Chiºinãu
tel.: (373 2) 212769
tel./fax: (373 2) 228365
E-mail: imoldoveanu@soros.md
http://www.ournet.md/~debate

Centrul de Dezvoltare a Tineretului (CDT)
str. Puøkin, nr. 16 A
tel.: (373 2) 270031, 270232
fax: (373 2) 2705070
E-mail: imoldoveanu@soros.md
http://www.ournet.md/~cdt

Centrul Independent de Jurnalism
str. ªciusev, nr. 53
MD 2012 Chiºinãu
tel: (373 2) 213652, 227539
fax: (373 2) 226681
E-mail: ijcnews@ijc.iatp.md
http://ijc.iatp.md

Asociaflia DNT
str. Puøkin, nr. 16
MD 2012 Chisinau
tel/fax: (373 2) 229229
E-mail: pr@dnt.md
http://www.dnt.md

Alianfla Microfinanflare Moldova
str. Puºkin, nr. 16
tel: (373 2) 229904; 229905
fax: (373 2) 229902
E-mail: mma@mma.dnt.md
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Centrul Naflional de Studii ºi Informare pen-
tru Problemele Femeii
bd ªtefan cel Mare ºi Sfînt, nr.194A
MD 2004 Chiºinãu
tel./fax: (373 2) 241393, 237089
E-mail: cnsipf@moldnet.md

Centrul Naflional de Informaflii Medicale
„MedNet“
str. N. Testemiflanu, nr. 27
MD 2028 Chiºinãu
tel./fax: (373 (2) 727577
E-mail: medinfo@mednet.md
http://www.mednet.md

Clinica Juridicã
str. A. Mateevici, nr. 60
MD 2012 Chiºinãu,
tel: (373 2) 232453
fax: (373 2) 245070
E-mail: tatiana.vizdoaga@lc.dnt.md
www.iatp.md/drept

Centrul de Perfecflionare a Cadrelor Justifliei
din Republica Moldova
str. Petru Rareº, nr. 18
MD 2005 Chiºinãu,
tel: (373 2) 228186
fax: (373 2) 228185, 228187
E-mail: jtc@jtc.dnt.md
www.jtc.md

Institutul de Politici Publice
str. Bulgarã, nr. 28
MD 2001 Chiºinãu
tel: (373 2) 276786, 276785
fax: (373 2) 270507
E-mail: ipp@ipp.md
http://www.ipp.md

Centrul pentru Artã Contemporanã
str. Puºkin, nr. 16
MD 2012 Chiºinãu
tel.: (373 2) 212765, 212766
fax: (373 2) 212768
E-mail: ksak@art.md
http://www.art.md

Centrul CONTACT – Chiºinãu
str. Bucureøti, nr. 83,
MD 2012 Chiºinãu
tel.: (373 2) 233946, 233947
fax: (373 2) 233948
E-mail: info@contact.md
http://www.contact.md

Centrul CONTACT – Bãlfli
mun. Bãlfli
str. Puºkin, nr. 38
Universitatea de Stat „A. Russo“, bloc 2
tel./fax: (373 231) 20157
E-mail:contact_nord@mdl.net

Centrul CONTACT – Cahul
Cahul
bd Independenflei, nr. 1
Universitatea de Stat din Cahul, bir. 29,
tel./fax: (373 239) 28993
E-mail: contactc@mtc-ch.md

Centrul CONTACT – Soroca
str. ªtefan cel Mare, nr. 20,
ASITO
tel./fax: (373 230) 26023
E-mail: contacts@mtc-sr.md

Centrul CONTACT – Comrat
Comrat
str. Tretiakov, nr. 5, ASITO, bir. 421
tel./fax: (373 238) 23516)
E-mail: contact@mtc-co.md
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LISTA ABREVIERILOR

AAPM Academia de Administraflie Publicã din Moldova
AP Academia de Poliflie „ªtefan cel Mare“
ASEM Academia de Studii Economice din Moldova
AªM Academia de ªtiinfle a Republicii Moldova
CDT Centrul de Dezvoltare a Tineretului
CIU Centrul de Informaflii Universitare
DGJÎTS Direcflia Generalã Judefleanã de Învãflãmînt, Tineret ºi Sport
IPP Institutul de Politici Publice
ISD Institutul pentru o Societate Deschisã
IªE Institutul de ªtiinfle ale Educafliei
IØR Institutul de ªtiinfle Reale de pe lîngã Universitatea de Stat din Moldova
MÎ Ministerul Învãflãmîntului
LNDP Liga Naflionalã de Dezbateri Preuniversitare
LSCGC Lecturã ºi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice
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 Moldova
USA Universitatea de Stat a Artelor
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

Tipar: Combinatul Poligrafic




