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MISIUNEA FUNDAŢIEI 
 
Fundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în anul 
1992 de către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societăţii deschise în Moldova. 
Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în 
diverse domenii, precum: mass-media, politici culturale, reforma judiciară, buna guvernare, participare 
civică şi sănătate publică. 
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MESAJ DIN PARTEA DIRECTORULUI EXECUTIV 
 
Raportul de faţă prezintă modul în care Fundaţia îşi focalizează susţinerea în câteva domenii cheie, 
precum responsabilizarea guvernării faţă de cetăţeni, protejarea drepturilor omului, accesul la asistenţa 
juridică, incluziunea socială a persoanelor din grupuri defavorizate, o presă independentă, respectarea 
egalităţii de şanse. În mesajul meu, doresc să menţionez doar câteva dintre cele mai importante realizări 
din 2011. 
 
În domeniul asistenţei juridice primare, a fost atestată o creştere a popularităţii reţelei de parajurişti, 
susţinute de Fundaţie şi Guvernul Suediei din anul 2010. Parajuriştii comunitari oferă sfaturi juridice 
elementare în 27 de regiuni din întreaga ţară. Necesitatea serviciilor prestate de parajurişti a fost 
recunoscută în Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2011-2014, Strategia Naţională de 
Reformare în Sectorul Justiţiei şi Planul de Acţiuni pentru Implementarea Strategiei. 
 
Tot în regiunile rurale ale R. Moldova am continuat implementarea proiectului „Încurajarea şi abilitarea 
femeilor în vederea participării active în viaţa comunităţii”, susţinut financiar de Guvernul Suediei. Au fost 
finanţate peste 60 de proiecte, care au influenţat în mod pozitiv calitatea vieţii comunităţilor rurale. Mai 
mult, în cadrul alegerilor locale din 2011, 335 de femei beneficiare ale proiectului au decis să intre în 
cursa electorală pentru poziţiile de primar sau consilier local. În urma voturilor, 114 femei deţin astăzi 
funcţia de consilier local, iar 12 au câştigat mandatul de primar. 
 
Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi a devenit una dintre priorităţile Fundaţiei Soros-Moldova 
odată cu implementarea Programului „Comunitate incluzivă - Moldova”. La sfârşitul anului 2011, între 
Fundaţie, Open Society Budapesta – Mental Health Initiative, Keystone Human Services Moldova 
Association, Keystone Human Services International USA şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei, a fost încheiat un Acord de Cooperare cu privire la colaborarea dintre Părţi în vederea avansării 
iniţiativei lansate de Guvernul Republicii Moldova privind reformarea sistemului rezidenţial de îngrijire a 
persoanelor cu dizabilităţi şi incluziunii acestora în societate. În acest sens, semnatarii acordului vor 
continua implementarea Programului menţionat mai sus, care este axat pe dezinstituţionalizarea şi 
integrarea în familie sau plasarea în servicii comunitare a copiilor şi adulţilor din Casa internat pentru 
copii cu deficienţe mintale (băieţi) din Orhei, precum şi prevenirea noilor plasamente în această instituţie. 
Totodată, în 2011, Guvernul R. Moldova a aprobat proiectul de Lege privind incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilităţi, Regulamentul cadru şi Standardele minime de calitate pentru serviciul Echipa 
Mobilă. Documentele au fost elaborate cu susţinerea aceluiaşi program. 
 
Pe parcursul anului, au fost lansate câteva studii şi analize independente care au înlesnit formularea unor 
politici coerente şi realiste de către Guvernul R. Moldova. Spre exemplu, studiul în domeniul pieţei 
aviatice a contribuit la pregătirea negocierilor pentru semnarea Acordului privind Spaţiul Aerian Comun 
între UE şi Moldova, iniţiat la 26 octombrie, 2011. Iar studiul privind protecţia datelor cu caracter personal 
a contribuit la elaborarea noii legi privind protecţia datelor cu caracter personal, adoptată la 8 iulie, 2011.  
 
Unul dintre studiile de impact lansat de Fundaţia Soros-Moldova a fost „Percepţiile populaţiei din 
Republica Moldova privind fenomenul discriminării: studiu sociologic”, realizat în premieră în ţara noastră. 
Rezultatele relevă faptul că discriminarea şi marginalizarea anumitor grupuri de persoane sunt un 
fenomen real în R. Moldova, care ia amploare în ultimii ani. Potrivit rezultatelor studiului, cele mai 
discriminate grupuri sociale sunt persoanele cu dizabilităţi mentale şi fizice, persoanele cu un venit mic, 
persoanele HIV pozitiv, persoanele de orientare homosexuală, cele de etnie romă şi femeile. În context, 
am aprobat susţinerea a câtorva campanii de prevenire şi combatere a discriminării persoanelor din 
grupurile social-defavorizate, elaborarea unei analize asupra legislaţiei naţionale cu privire la capacitatea 
juridică a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi evaluarea implementării prevederilor ce se referă la 
ordonanţa de protecţie din cadrul legii cu privire la prevenirea şi combaterii violenţei domestice. 
 
Pentru a atrage atenţia organismelor internaţionale majore asupra cazurilor de încălcare a drepturilor 
omului în Moldova, am sprijinit un proiect ce vizează consolidarea capacităţilor activiştilor din domeniul 
drepturilor omului din Moldova. Pe parcursul anului, cei 13 experţi în domeniu implicaţi în proiect au 
elaborat cercetări şi documente de lobby, prezentându-le ulterior următoarelor forumuri internaţionale: 
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Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, Revizuirea Periodică Universală, EU – Moldova 
Human Rights, Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale. 
 
Astăzi, suntem martorii influenţei pe care o au reţelele de socializare şi instrumentele tehnologiilor 
informaţionale şi de comunicaţii (TIC) în viaţa publică. La nivel mondial, aceste instrumente facilitează 
implicarea cetăţenilor în viaţa publică, şi, totodată, asigură responsabilizarea funcţionarilor în actul 
guvernării. Astfel, pentru prima dată, am decis susţinerea câtorva proiecte ce vizează promovarea 
transparenţei şi responsabilizării, precum şi combaterea corupţiei prin intermediul unei abordări 
inovatoare a utilizării instrumentelor TIC. 
 
În domeniul mass-media, prin finanţări şi asistenţă tehnică, am susţinut reformele din cadrul IPNA 
Teleradio-Moldova, precum şi dezvoltarea presei independente locale, inclusiv celei din regiunea 
transnistreană. Totodată, am sprijinit şi funcţionarea unui grup public-privat pentru elaborarea unui nou 
Cod al Audiovizualului. Proiectul a fost expertizat de Consiliul Europei, OSCE şi Uniunea Europeană a 
Radiodifuzorilor. Documentul urmează a fi propus dezbaterii publice, pentru ca, ulterior, Comisia 
Parlamentară de profil să preia proiectul de lege drept iniţiativă legislativă. 
 
Prin aceste şi alte activităţi, Fundaţia Soros-Moldova îşi continuă misiunea de a promova valorile unei 
societăţi deschise şi democratice în ţara noastră. Mai multe detalii despre rezultatele muncii noastre şi ale 
partenerilor, le puteţi afla citind raportul de activitate pentru anul 2011. 
 
Victor Ursu 
Director Executiv 
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PROGRAMUL EST EST: PARTENERIAT FĂRĂ FRONTIERE 

 
Viziune: 
Stabilirea unui parteneriat durabil între Moldova şi alte ţări ale lumii, în special ale Europei Centrale şi de 
Est, în vederea dezvoltării unei colaborări eficiente şi identificării unor experienţe, expertize şi practici 
valoroase, la nivel regional şi global, întru soluţionarea problemelor majore cu care se confruntă noile 
democraţii. 
 
Context: 
Majoritatea iniţiativelor implementate în 2011 în cadrul Programului EE:PFF s-au bazat pe priorităţile 
determinate anterior, reieşind din necesităţile şi interesele partenerilor locali, fiind elaborate împreună cu 
cele mai reprezentative ONG-uri, centre de analiză, instituţii media şi publice din Europa Centrală şi de 
Est. Aceste iniţiative au contribuit la consolidarea schimbărilor democratice în întreaga regiune, şi în 
particular, în Republica Moldova, prin desfăşurarea reformelor iniţiate în domenii de anvergură care în 
continuare necesită modificări şi ajustări, solicitându-se atât implicarea guvernanţilor, cât şi cea a 
societăţii civile. 
 
Graţie acţiunilor întreprinse de Guvernul Moldovei şi deschiderii organizaţiilor internaţionale faţă de 
agenda de reforme ale acestuia, autorităţile şi-au focusat eforturile asupra revenirii la practicile 
democratice printr-un proces complex de restructurare şi eficientizare a instituţiilor statului. În acest 
context, Programul EE:PFF s-a alăturat acestui proces prin sprijinirea acelor iniţiative care au contribuit la 
internaţionalizarea situaţiei social-politice din Moldova prin depăşirea barierelor informaţionale şi 
consolidarea societăţii civile în vederea căutării soluţiilor potrivite pentru problemele de interes major, 
aprofundând în continuare colaborarea cu noile state-membre ale UE. În acest sens, Programul a oferit 
experţilor moldoveni oportunitatea de a obţine acces la experienţa Georgiei, care poate fi considerată 
drept un exemplu notoriu pentru spaţiul post-sovietic în domeniul implementării unor reforme radicale, în 
special în astfel de arii problematice precum reforma justiţiei şi a instituţiilor de aplicare a legii. Astfel, 
Programul a sprijinit proiectul Valorificând experienţa Georgiei de reformare a justiţiei: statul de drept şi 
buna guvernare, care a oferit factorilor de decizie şi reprezentanţilor societăţii civile, implicaţi în procesul 
de elaborare a Strategiei Naţionale de Reformare a Justiţiei, aflate în lucru la acel moment, să 
beneficieze de accesul la experienţe deosebit de valoroase, care au fost însoţite de aprecieri pozitive şi 
negative, importante pentru toţi actorii implicaţi. Experţii moldoveni, în urma întâlnirilor cu autorităţile şi 
responsabilii de implementarea reformei din Georgia, care le-au împărtăşit informaţia despre dificultăţile 
şi impedimentele cu care s-au confruntat pe parcurs, au reuşit să identifice potenţialele riscuri şi temeri 
care ar putea periclita viitoarele iniţiative din Moldova. La cea de-a doua etapă a proiectului, masa 
rotundă organizată la Chişinău, experţii din Georgia, Estonia, Letonia şi România au avut posibilitatea să 
împărtăşească experienţa lor autorităţilor moldovene, care ulterior a fost luată în consideraţie şi introdusă 
în Proiectul Strategiei adoptate de Guvern la finele anului 2011. 
 
Din aceeaşi perspectivă a fost abordată problema delincvenţei juvenile, susţinută printr-o altă iniţiativă, 
Edificarea parteneriatelor locale în vederea prevenirii delincvenţei juvenile, care a oferit experţilor din 
Moldova posibilitatea de a se documenta din prima sursă despre politicile elaborate de autorităţile din 
Letonia referitor la problema integrării sociale a tinerilor aflaţi în dificultate, care necesită implicarea 
întregii comunităţi, începând cu părinţii şi învăţătorii şi terminând cu poliţia şi autorităţile locale. 
Rezultatele vizitei de studiu în Letonia şi concluziile discuţiilor purtate în cadrul mesei rotunde de la 
Chişinău, unde au participat reprezentanţii autorităţilor centrale, comunităţilor locale şi societăţii civile, şi-
au găsit reflectarea în recomandările prezentate autorităţilor moldovene pentru a fi luate în consideraţie în 
procesul de elaborare a unor noi abordări faţă de problema delincvenţei juvenile şi perfecţionării instituţiei 
de probaţiune în Moldova. 
 
Nu mai puţin importantă a fost problema ce ţine de partajarea puterii şi distribuirea competenţelor dintre 
autorităţile centrale şi locale, care în multe cazuri devine un impediment în procesul de soluţionare a 
problemelor locale şi un obstacol dificil în edificarea unei autonomii locale responsabile. Din această 
perspectivă, proiectul Modele de descentralizare şi autonomia locală, implementat de BCI împreună cu 
partenerii din Letonia şi Polonia, este unul dintre cele mai reuşite, aducând în atenţia autorităţilor şi 
factorilor de decizie modele fezabile de descentralizare, realizate în aceste ţări la începutul procesului de 
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tranziţie. În acest scop, aceste ţări au utilizat diferite instrumente de descentralizare, dar au reuşit să 
obţină rezultate semnificative care au condus la consolidarea autorităţilor locale şi impulsionarea 
dezvoltării lor de mai departe. Această iniţiativă a favorizat accesul participanţilor din Moldova la o 
experienţă novatoare prin organizarea vizitelor de studiu în Letonia şi Polonia, urmate de o masă rotundă 
la Chişinău. Acest eveniment a servit drept o oportunitate care i-a familiarizat cu experienţa noilor ţări-
membre UE referitor la responsabilităţile instituţiilor guvernamentale menite să faciliteze un cadru 
legislativ corespunzător pentru implementarea reformelor şi pentru activitatea autorităţilor locale care 
asigură conexiunea cu membrii comunităţii – beneficiarii direcţi ai acestor reforme. Rezultatele vizitelor au 
avut un impact nemijlocit asupra procesului de elaborare a recomandărilor de politici publice care ţin de 
reforma descentralizării şi asupra planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, astfel fiind 
determinate condiţii favorabile pentru implementarea ulterioară a reformei în Republica Moldova. În 
cadrul mesei rotunde organizate la finele proiectului,  autorităţile din Moldova şi-au asumat public 
angajamentul de a promova şi apoi a implementa reforma descentralizării, care deocamdată trezeşte 
atitudini reticente din partea autorităţilor locale şi a populaţiei, îngrijorate de schimbările care vin. De 
aceea, dezbaterea publică a acestor probleme, cu participarea experţilor din ţările care au trecut deja prin 
asemenea reforme, a contribuit direct la depăşirea temerilor şi stereotipurilor încetăţenite şi a creat un 
fundament în baza căruia se va edifica încrederea în reformele demarate, cruciale şi indispensabile 
pentru democratizarea de mai departe a ţării. 
 
Un alt domeniu de intervenţie a fost reprezentat de problematica tinerilor, rolul şi locul lor în procesul de 
dezvoltare societală. Iniţiativele implementate cu partenerii din Letonia, Georgia, Estonia, Ucraina, Bosnia 
şi Herţegovina, Serbia, Slovenia şi România au motivat tinerii de a se implica mai activ în viaţa socială, fie 
în mediul academic (Participarea în viaţa publică: activitatea civică a studenţilor), în cel socio-politic 
(Consolidarea democraţiei participative în ţările Parteneriatului Estic), fie pledând pentru schimbări în 
politici publice care se referă la tineri şi formarea lor ca cetăţeni activi (Consolidarea procesului de 
implicare a tinerilor: experienţa ţărilor din Europa de Sud-Est). Proiectele implementate le-au oferit 
tinerilor din Moldova accesul la experienţa colegilor din ţările-membre sau candidaţi UE şi a consolidat 
relaţiile lor cu cei din ţările Parteneriatului Estic, contribuind la unificarea eforturilor ale celei mai active 
părţi a societăţii în vederea aplicării în practică a principiilor democraţiei participative şi asigurării unor 
alegeri transparente şi afirmării unei guvernări deschise.   
            
Câteva din proiectele implementate au avut scopul de a întruni într-un cadru comun experţi naţionali şi 
internaţionali, cu experienţă aprofundată în anumite domenii, pentru a pune în discuţii subiecte de interes 
major pentru societatea moldovenească şi întreaga regiune. Această abordare a contribuit la crearea 
unei imagini pozitive a ţării şi la diseminarea în Europa a informaţiilor despre Moldova ca o democraţie în 
formare, cu aspiraţii europene, care se află în căutarea unei mai bune înţelegeri a dificultăţilor cu care se 
confruntă. Astfel, prin sensibilizarea opiniei publice asupra riscurilor care afectează democraţia din 
Moldova, a fost posibilă mobilizarea opiniei publice europene asupra eforturilor societăţii civile şi 
sincronizarea acestora cu cele din ţările Europei Centrală şi de Est. Atât publicul din Moldova, cât şi cel 
din Europa a avut posibilitate să facă cunoştinţă cu unele analize elaborate de experţii naţionali şi 
internaţionali, întruniţi în cadrul proiectelor sprijinite de Programul EE:PFF. Produsele obţinute în cadrul 
acestor iniţiative au beneficiat de prezentări speciale şi au devenit accesibile publicului interesat în format 
electronic. Printre acestea, pot fi menţionate următoarele: “Percepţia Rusiei în România, Republica 
Moldova şi Ucraina” (Abordarea comună faţă de politicile promovate de Federaţia Rusă); „Cercetare, 
dezvoltare şi inovare în Republica Moldova: probleme şi opţiuni” (Transformări economice: 
dezvoltarea abilităţilor inovaţionale şi antreprenoriat); „Arhitectura securităţii în vecinătatea estică a 
UE: provocări şi realităţi”, elaborat în cadrul proiectului cu acelaşi titlu; „Fără termen de prescripţie. 
Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa” (Democraţie după totalitarism: lecţii 
învăţate în 20 de ani); „Conflictul transnistrean după 20 de ani” (Consolidarea gândirii critice în 
vederea accelerării procesului de soluţionare a conflictului în Moldova prin implicarea activă a actorilor 
internaţionali). În afară de prezentarea raportului privind conflictul transnistrean, care a avut loc la 
Chişinău, s-a considerat oportun de a aduce concluziile şi recomandările acestuia în atenţia 
reprezentanţilor UE şi, în particular, în faţa comunităţii experţilor şi cercurilor diplomatice din Franţa. Acest 
eveniment s-a desfăşurat la sfârşitul anului la Paris, urmărind facilitarea discuţiilor asupra principalelor 
poziţii pe care ar putea să le ia UE faţă de posibila soluţionare a conflictului transnistrean. De asemenea, 
organizarea acestui eveniment s-a bazat pe ideea că o discuţie consistentă asupra acestui subiect poate 



7 

 

resuscita interesul UE pentru problema transnistreană şi ajuta Moldova să se apropie mai mult de 
comunitatea europeană, fără a face din problema soluţionării conflictului un impediment imposibil de 
depăşit. Prezentarea publică de la Paris a confirmat justeţea acestei abordări şi a aşteptărilor scontate. 
Experţii şi oficialii care au dat curs invitaţiei au reprezentat cercurile de interes cu influenţă în procesul 
regional est-european. Participanţii la eveniment şi-au confirmat interesul faţă de conţinutul raportului 
prezentat şi evoluţiile de ultimă oră din regiunea transnistreană şi vecinătatea imediată. În acelaşi timp, 
acest efort urmează a fi valorificat prin alte eventuale prezentări şi dezbateri, care vor înfăţişa Moldova 
într-o manieră obiectivă şi vor accentua interesul UE faţă de soluţionarea conflictului transnistrean. 
  
Director de program: Ana COREŢCHI, e-mail: acoretchi@soros.md 
Coordonator de program: Marina SCLIFOS-COGÎLNICEANU, e-mail: msclifos@soros.md 
 
LISTA DE ABREVIERI 
 
ADEPT                          Asociaţia pentru Democraţie Participativă din Moldova 
ADRIEU                        Agenţia pentru Dezvoltarea Regională şi Integrarea Europeană din Ungheni 
ANTIM                           Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova 
BCI                                Business Consulting Institute 
CNRT                            Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri  
CRJM                            Centrul de Resurse Juridice din Moldova 
IDIS-Viitorul                   Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale Viitorul 
IRP                                Institutul de Reforme Penale 
PNUD                            Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
PPP                               Parteneriatul public-privat 
 

mailto:acoretchi@soros.md
mailto:msclifos@soros.md
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SUBPROGRAMUL 1: PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN MOLDOVA ŞI INIŢIATIVE BILATERALE ŞI 
MULTILATERALE 

 
Consolidarea activismului social prin participarea în dezvoltarea comunitară 
Organizatori: Institutul de Instruire în Dezvoltare MilleniuM din Moldova şi Fundaţia Parteneriat pentru 
Activitate Comunitară din Warmia, Polonia 
Director de proiect: Vitalie CÎRHANĂ, director executiv, Institutul de Instruire în Dezvoltare MilleniuM 
Perioada şi locul desfăşurării: noiembrie 2010 – mai 2011, Moldova şi Polonia 
Rezumat: Iniţiativa a facilitat schimbul de bune practici şi lecţii învăţate în domeniul activizării sociale a 
tinerilor, având drept scop implicarea lor în dezvoltarea comunitară alături de autorităţile publice şi 
membrii comunităţii, în baza unor activităţi concrete de la egal la egal, implementate de partenerii 
moldoveni şi polonezi în procesul desfăşurării proiectului. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 12 251 dolari SUA 
 
Participarea în viaţa publică: activitatea civică a studenţilor  
Organizatori: Alianţa Studenţilor din Moldova şi Asociaţia Workshop of Solutions din Letonia 
Director de proiect: Terentie CARP, preşedinte, Alianţa Studenţilor din Moldova 
Perioada şi locul desfăşurării: februarie – octombrie, Letonia şi Moldova 
Rezumat: Iniţiativa a contribuit la intensificarea implicării studenţilor în activităţi civice şi în viaţa publică 
prin asigurarea accesului la experienţa internaţională disponibilă în ţările baltice, în vederea încurajării 
studenţilor, segmentul cel mai activ al societăţii, să participe plenar în viaţa academică şi în alte activităţi 
participative prin implementarea practicilor preluate de la colegii lor din UE. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 21 268 dolari SUA 
 
Promovarea influenţei organizaţiilor neguvernamentale şi media în vederea consolidării unei 
guvernări transparente în regiunile de frontieră 
Organizatori: Asociaţia Internaţională pentru Business-ul Mic şi Mijlociu Small Euro Business din 
Moldova, Fundaţia de Caritate şi Întrajutorare ANA din România, Centrul Bucovinean pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Fundaţia pentru Iniţiative şi Resurse Sociale din Ucraina 
Director de proiect: Andrei BALÎNSCHI, preşedinte, Asociaţia Small Euro Business 
Perioada şi locul desfăşurării: noiembrie 2010 – martie 2011, România, Ucraina şi Moldova 
Rezumat: O iniţiativă de încurajare a parteneriatului dintre ONG-uri şi autorităţile publice locale în 
vederea dezvoltării Euroregiunii Prutul de Sus şi stabilirii relaţiilor inter-sectoriale pentru implicarea 
cetăţenilor în planificarea strategică şi procesul de luare a deciziilor la nivel regional. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 9 330 dolari SUA 
 
Abordarea comună faţă de politicile promovate de Federaţia Rusă 
Organizatori: Institutul de Politici Publice din Moldova, Centrul de Prevenire a Conflictelor şi Early 
Warning din România şi Institutul de Cooperare Euro-Atlantică din Kiev, Ucraina  
Director de proiect: Oazu NANTOI, director program, Institutul de Politici Publice din Moldova 
Perioada şi locul desfăşurării: septembrie 2010 – martie 2011, Moldova, Ucraina, România 
Rezumat: În cadrul iniţiativei au fost evaluate provocările prezente în regiune şi s-a încercat identificarea 
unor abordări şi soluţii comune ce ţin de România, Moldova şi Ucraina privind politicile promovate de 
Federaţia Rusă. Proiectul s-a încheiat cu prezentarea publică a studiului Percepţia Rusiei în România, 
Republica Moldova şi Ucraina în cadrul unor evenimente speciale organizate la Bucureşti, Kiev şi 
Chişinău. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 2 583 dolari SUA 
 
Edificarea parteneriatului public-privat pentru asigurarea unei dezvoltări comunitare durabile  
Organizatori: Institutul pentru Dezvoltare Urbană din Moldova, Agenţia Tehnologică CzechINVENT din 
Cehia şi Fundaţia PAUCI din Polonia 
Director de proiect: Veaceslav BULAT, director executiv, IDUM 
Perioada şi locul desfăşurării: octombrie 2010 – martie 2011, Polonia, Cehia şi Moldova 
Rezumat: O iniţiativă de facilitare a schimbului de experienţă dintre factorii de decizie şi administraţiile 
locale din Moldova, Cehia şi Polonia, în vederea implementării parteneriatului public-privat şi elaborării 
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unor recomandări pentru impulsionarea aplicării iniţiativelor PPP în Moldova, în baza exemplelor şi 
experienţei existente în Europa Centrală şi de Est. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 8 680 dolari SUA 
 
Consolidarea procesului de implicare a tinerilor: experienţa ţărilor din Europa de Sud-Est 
Organizatori: Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri din Moldova, Asociaţia KULT din Bosnia 
Herţegovina şi Oficiul German pentru Cooperare Tehnică din Bosnia Herţegovina 
Director de proiect: Viorel BABII, director executiv, CNRT 
Perioada şi locul desfăşurării: martie – iunie, Bosnia Herţegovina şi Moldova 
Rezumat: Această iniţiativă a avut scopul de a sensibiliza opinia publică din Moldova cu privire la 
necesitatea elaborării unui sistem coerent de politici de tineret şi promovarea participării tinerilor în viaţa 
publică din Moldova prin valorificarea experienţelor existente în ţările Europei de Sud-Est.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 20 021 dolari SUA 
 
Dezvoltarea turismului rural în sprijinul schimbărilor sociale şi economice 
Organizatori: Agenţia pentru Dezvoltarea Regională şi Integrarea Europeană din Ungheni, Asociaţia 
Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural ANTREC-Cluj, România şi Asociaţia Bukvitsa din 
Cernăuţi, Ucraina 
Director de proiect: Eudochia VIZIRU, preşedinte, ADRIEU 
Perioada şi locul desfăşurării: martie – septembrie, România, Ucraina şi Moldova  
Rezumat: O iniţiativă care a facilitat schimbul de experienţă în domeniul dezvoltării turismului în 
comunităţile rurale, care va contribui la asigurarea dezvoltării economice durabile, prin valorificarea 
experienţei disponibile în România şi Ucraina. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 9 356 dolari SUA 
 
Consolidarea democraţiei participative în ţările Parteneriatului Estic 
Organizatori: Coaliţia pentru Alegeri Libere şi Corecte din Moldova, Centrul Naţional de Asistenţă şi 
Informare a Organizaţiilor Neguvernamentale din Moldova CONTACT şi Asociaţia Internaţională pentru 
Alegeri Corecte şi Democraţie din Georgia 
Director de proiect: Nicolae PANFIL, secretar, Coaliţia pentru Alegeri Libere şi Corecte din Moldova 
Perioada şi locul desfăşurării: aprilie – iunie, Georgia şi Moldova  
Rezumat: Această iniţiativă a contribuit la o mai bună înţelegere a modelelor de participare civică 
existente în Georgia, la identificarea barierelor ce stau în calea acestui proces şi la crearea unei reţele de 
experţi internaţionali din ţările Parteneriatului Estic şi noile ţări-membre UE în vederea consolidării 
activismului civic în societate.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 17 393 dolari SUA 
 
Edificarea parteneriatelor locale în vederea prevenirii delincvenţei juvenile 
Organizatori: Institutul de Reforme Penale din Moldova, Asociaţia Copii în dificultate din Moldova, Direcţia 
Municipală Chişinău pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Asociaţia Psihologilor Specializaţi în Adicţii 
din Letonia  
Director de proiect: Ion GRAUR, coordonator program, IRP 
Perioada şi locul desfăşurării: mai – septembrie, Letonia şi Moldova 
Rezumat: Proiectul şi-a propus familiarizarea experţilor cu modele de edificare a parteneriatelor 
comunitare în prevenirea delincvenţei juvenile, îmbunătăţirea cadrului legal şi creşterea vizibilităţii 
sectorului asociativ în programele de prevenire a delincvenţei juvenile, derulate în Moldova. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 13 840 dolari SUA 
 
Valorificând experienţa Georgiei de reformare a justiţiei: statul de drept şi buna guvernare   
Organizatori: Centrul de Resurse Juridice din Moldova şi Asociaţia Tinerilor Avocaţi din Georgia 
Director de proiect: Ion GUZUN, coordonator program, CRJM 
Perioada şi locul desfăşurării: iunie – octombrie, Georgia şi Moldova 
Rezumat: Această iniţiativă a contribuit la consolidarea procesului de elaborare şi implementare a 
reformei justiţiei în Moldova prin valorificarea experienţei Georgiei şi a noilor ţări-membre UE în domeniul 
edificării statului de drept, bunei guvernări şi combaterii corupţiei în domeniul justiţiei. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 17 295 dolari SUA 
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Transformarea sectorului agricol în sprijinul dezvoltării economice durabile 
Organizatori: Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Rurală ACSA şi Compania de Consultanţă VVMZ din 
Slovacia 
Director de proiect: Aurica CROZU, coordonator program, ACSA 
Perioada şi locul desfăşurării: iunie 2011 – martie 2012, Slovacia şi Moldova 
Rezumat: Acest proiect a facilitat transferul de experienţă, expertiză şi cunoştinţe în domeniul agriculturii 
acumulate de Slovacia în procesul de pre-aderare la UE şi accesul la experienţa noilor ţări-membre UE în 
sectorul rural şi agricol, ceea ce ar putea contribui la o dezvoltare economică durabilă a Moldovei în 
conformitate cu standardele europene. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 22 295 dolari SUA 
 
Consolidarea societăţii civile în sprijinul dezvoltării regionale 
Organizatori: Centrul Analitic Expert-Grup din Moldova şi Agenţia Tehnologică CzechINVENT din Cehia 
Director de proiect: Iulia SÎRGHI-ZOLOTCO, coordonator program, Centrul Analitic Expert-Grup 
Perioada şi locul desfăşurării: iulie – decembrie, Cehia şi Moldova 
Rezumat: O iniţiativă care a consolidat colaborarea dintre sectorul asociativ, autorităţile locale şi agenţiile 
de dezvoltare regională în vederea iniţierii şi implementării proiectelor de dezvoltare socială şi economică 
la nivel regional. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 19 485 dolari SUA 
 
Modele de reforme în descentralizare şi autonomia locală 
Organizatori: BCI Business Consulting Institute din Moldova, Fundaţia PAUCI din Polonia şi Grupul de 
Consultanţă Corporate and Public Management din Letonia 
Director de proiect: Liviu ANDRIUŢĂ, director executiv, BCI 
Perioada şi locul desfăşurării: septembrie 2011 – martie 2012, Polonia, Letonia şi Moldova 
Rezumat: Proiectul a adus în atenţia autorităţilor locale, factorilor de decizie şi comunităţii experţilor  din 
Moldova modele de descentralizare implementate în Polonia, unde a fost aplicată „terapia de şoc”, şi în 
Letonia, unde a fost desfăşurat modelul gradual de descentralizare. În cadrul Mesei rotunde organizate la 
Chişinău, la care au participat principalii actori sociali, au fost puse în discuţie avantajele reformei de 
descentralizare în baza experienţei ţărilor UE şi modalitatea de asigurare a transparenţei şi participării 
comunităţii în procesul de luare a deciziilor la nivel local. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 25 879 dolari SUA 
 
Statele post-sovietice după 20 de ani: realizări şi nereuşite 
Organizatori: Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova, Fundaţia UNITAS din Estonia şi Centrul 
Carnegie din Moscova 
Director de proiect: Sergiu MUSTEAŢĂ, preşedinte, ANTIM 
Perioada şi locul desfăşurării: decembrie 2011 – septembrie 2012, Moldova 
Rezumat: Această iniţiativă a creat un for de discuţii, care a întrunit un grup larg de experţi în domeniul 
studiilor post-sovietice şi reprezentanţi ai societăţii civile. În cadrul discuţiilor, a fost asigurat un schimb 
eficient de idei, experienţe şi cunoştinţe despre procesele de transformare ce au avut loc în societăţile 
post-comuniste, având drept scop identificarea eventualelor direcţii de dezvoltare în baza lecţiilor învăţate 
în ultimii 20 de ani. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 21 565 dolari SUA 
 
Consolidarea gândirii critice în vederea accelerării procesului de soluţionare a conflictului în 
Moldova prin implicarea activă a actorilor internaţionali 
Organizatori: Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale IDIS-Viitorul, Centrul pentru Studii Europene 
din Polonia, Programul EE: PFF al Fundaţiei Soros-Moldova şi IFRI Institutul Francez de Relaţii 
Internaţionale 
Director de proiect: Corneliu CIUREA, coordonator program, IDIS-Viitorul 
Perioada şi locul desfăşurării: septembrie 2010 – decembrie 2011, Polonia, Moldova, Franţa 
Rezumat: Această iniţiativă a avut drept scop implicarea experţilor internaţionali în discutarea problemei 
conflictului transnistrean şi identificarea scenariilor posibile de soluţionare a conflictului prin implicarea 
factorilor de decizie, organizaţii think-tank şi societatea civilă, fapt care ar contribui la asigurarea 
securităţii în regiune. Rezultatul acestui efort comun l-a constituit Raportul Conflictul transnistrean după 
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20 de ani, lansat în cadrul unei prezentări publice la Chişinău. Raportul a oferit publicului o mai bună 
înţelegere a situaţiei curente de pe malul stâng al Nistrului ca urmare a implicării actorilor internaţionali, 
marcând cele mai importante evoluţii şi analizând status-quo-ul curent prin specificarea potenţialelor 
provocări pentru rezolvarea conflictului în noul context geopolitic. Evenimentul a fost urmat de 
organizarea unei prezentări publice la Paris, având scopul de a intensifica discuţiile cu comunitatea 
experţilor şi cercurile diplomatice din Franţa despre atitudinea pe care ar putea s-o accepte UE faţă de 
posibila soluţionare a conflictului transnistrean. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 2 215 dolari SUA  
Total cheltuieli Subprogram 1: 223 456 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 2: PROIECTE DE PARTICIPARE 
 
Prin acest Subprogram a fost facilitată participarea experţilor moldoveni la evenimentele implementate în 
cadrul Programului EE:PFF, cu sprijinul Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă. Participanţii la aceste 
proiecte au fost recomandaţi fie de organizatorii evenimentului, fie de Consiliul de Experţi al Programului 
şi au beneficiat de sprijin financiar din partea Fundaţiei Soros-Moldova. 
 
Indicele de integrare europeană pentru ţările Parteneriatului Estic 
Leonid LITRA, director adjunct, IDIS-Viitorul 
Valentin LOZOVANU, expert în dezvoltare, IDIS-Viitorul 
28-30 ianuarie, 21-24 mai, Kiev, Ucraina 
1 276 dolari SUA 
 
Implicarea societăţii civile în asigurarea alegerilor transparente şi democratice 
Nicolae PANFIL, secretarul Coaliţiei pentru Alegeri Libere şi Corecte 
Pavel POSTICĂ, coordonator program, Asociaţia Promo-LEX 
Alexandru COICA, preşedinte, Consiliul Naţional al Tineretului  
Alexei BUZU, coordonator program, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare 
Serghei NEICOVCEN, director executiv, Centrul CONTACT din Moldova 
3-9 martie, Tallinn, Estonia 
3 307 dolari SUA 
 
Povestea carierelor – o manieră alternativă de edificare a modelelor pentru comunitatea locală 
Liuba PETRENCO, conferenţiar, Catedra Limbă şi Comunicare, Universitatea Pedagogică de Stat Ion 
Creangă 
Igor ŞAROV, decan, Facultatea de Istorie şi Filozofie, Universitatea de Stat din Moldova 
Sergiu MUSTEAŢĂ, preşedinte, ANTIM 
Petru NEGURĂ, lector, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă 
Svetlana SUVEICĂ, conferenţiar, Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie, Universitatea Pedagogică de 
Stat Ion Creangă 
19-22 mai, 13-15 octombrie, Timişoara, România 
1 834 dolari SUA 
 
Trecut în prezent şi viitor: identitate şi personalitate în timpul regimului comunist 
Sergiu MUSTEAŢĂ, preşedinte, ANTIM 
9-11 iunie, Tallinn, Estonia 
1 000 dolari SUA 
 
Dezvoltarea durabilă a şcolilor comunitare 
Liliana SIMCOVA, coordonator, Proiectul Dezvoltarea şcolii comunitare, Programul Educaţional Pas cu 
Pas Moldova 
Valentina LUNGU, director, Şcoala-grădiniţă nr.152, Chişinău 
Marina OLEVSCHI, preşedinte, Asociaţia de Părinţi şi Profesori, Centrul de Instruire al Programului 
Educaţional Pas cu Pas Moldova 
Aurelia BODIU, coordonator local, Proiectul Dezvoltarea şcolii comunitare; director, Liceul Teoretic din 
Ştefăneşti, Floreşti  
13-16 iunie, Kiev, Ucraina 
1 596 dolari SUA 
 
Lecţiile învăţate din abordarea UE faţă de reforma justiţiei 
Alexandru COCÎRŢĂ, consultant, Proiectul Suport Tranzitoriu pentru Consolidarea Administraţiei Publice 
în Moldova, PNUD Moldova  
Vladislav GRIBINCEA, director executiv, CRJM 
Corneliu GURIN, expert, ADEPT  
Victor ZAHARIA, director executiv, IRP 
12-13 iunie, Bucureşti, România   
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7-10 noiembrie, Bruxelles, Belgia 
3 245 dolari SUA 
 
Activitatea asociaţiilor de părinţi şi profesori în sprijinul dezvoltării comunitare 
Mariana BUDAN, preşedinte, Asociaţia Speranţa din Cahul; director, Şcoala Primară din Cahul 
Galina PÎRVANĂ, coordonator proiecte, Asociaţia Speranţa din Cahul  
2-7 iulie, Baku, Azerbaidjan 
1 258 dolari SUA 
 
Spunem NU violenţei în familie! 
Veronica JOSAN, coordonator programe, Centrul Internaţional La Strada din Moldova 
Daniela MISAIL-NICHITIN, manager al Centrului de Resurse, Centrul Internaţional La Strada din Moldova 
Aliona SÂRBU, preşedinte, Centrul de Integritate Publică, Cahul 
Ina FILIPOV, coordonator programe, Centrul de Integritate Publică, Cahul 
27 iunie-5 iulie, Nowy Sacz, Polonia 
2 860 dolari SUA 
 
Optimizarea reţelelor şcolare: între priorităţile guvernamentale şi comunităţile locale 

Daniela COTOVIŢCAIA, consultant, Ministerul Educaţiei din Moldova 

Tatiana POTÎNG, Vice-ministru al Educaţiei, Ministerul Educaţiei din Moldova 

Ion SOBARI, şef al Direcţiei Politică Economică, Patrimoniu şi Finanţe, Ministerul Educaţiei din Moldova 

Viorel DANDARA, şef al Direcţiei Raionale Educaţie, Tineret şi Sport, Râşcani 

Arcadi MALEAROVICI, director, Centrul de Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie  
21-23 septembrie, Bucureşti, România 
2 029 dolari SUA 
 
Care va fi viitorul pentru democraţie şi societate civilă? 
Radu VRABIE, director programe, Asociaţia pentru Politică Externă 
Serghei OSTAF, director executiv, Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru 
Drepturile Omului CREDO 
4-8 octombrie, Erevan, Armenia 
2 359 dolari SUA 
 
Dezvoltarea asistenţei paliative în conformitate cu standardele internaţionale 
Elena STEMPOVSCAIA, preşedinte, Asociaţia Îngrijiri Paliative din Moldova  
Natalia CARAFIZI, medic, Fundaţia Filantropică Medico-Socială Angelus-Moldova 
Valerian ISAC, preşedinte, Fundaţia Filantropică Medico-Socială Angelus-Moldova 
Vadim POGONEŢ, medic coordonator al echipei mobile de îngrijiri paliative, Institutul Oncologic  
12-15 octombrie, Bucureşti, România 
1 646 dolari SUA 
 
Consolidarea participării tinerilor în procesul decizional şi viaţa publică 
Viorel BABII, director executiv, CNRT 
Ion DONEA, şef, Direcţia Programe de Tineret, Ministerul Tineretului şi Sportului 
Aliona DUMBRĂVEANU, consultant, Direcţia Programe de Tineret, Ministerul Tineretului şi Sportului 
Ana VIVDICI, specialist-coordonator, Direcţia Generală Învăţământ, Tineret şi Sport, Hânceşti 
Sergiu GURĂU, preşedinte, Asociaţia Eco-Răzeni, Ialoveni 
Dumitru BRAGA, coordonatorul proiectului Bancă pentru Tineri, Asociaţia Eco-Răzeni, Ialoveni 
30 octombrie – 4 noiembrie, Praga, Cehia 
3 975 dolari SUA 
 
Metodologii noi de formare continuă a cadrelor didactice 
Olga COSOVAN, conferenţiar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă 
Eugenia NEGRU, profesoară de istorie, Liceul de Creativitate şi Inventică Prometeu-Prim, Chişinău 
9-13 noiembrie, Baku, Azerbaidjan 
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1 372 dolari SUA 
 
Şanse egale pentru persoanele cu dizabilităţi 
Mariana ŢÎBULAC, manager de comunicare, Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi 
Margareta ŢÎBULAC, persoană de însoţire 
Ion EMILIAN, kinetoterapeut, Asociaţia Motivaţie din Moldova 
19-24 noiembrie, Bişkek, Kîrgîzstan 
3 542 dolari SUA 
 
Ucraina în context regional şi mondial: evoluţiile din vecinătate 
Ala NEMERENCO, director, Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară 
21-23 noiembrie, Kiev, Ucraina 
425 dolari SUA 
 
 
Total cheltuieli Subprogram 2: 31 724 dolari SUA 
 
TOTAL cheltuieli PEE:PFF: 302 567 dolari SUA 
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PROGRAMUL SĂNĂTATE PUBLICĂ  
 
Viziune:  
o societate incluzivă în care este asigurat accesul echitabil al tuturor cetăţenilor, inclusiv al persoanelor 
din grupurile marginalizate, la servicii calitative de sănătate; o societate în care politicile de sănătate sunt 
elaborate prin prisma respectării drepturilor omului. 
 
Scopul Programului Sănătate Publică al Fundaţiei Soros-Moldova este de a îmbunătăţi sănătatea 
reprezentanţilor grupurilor vulnerabile şi marginalizate ale societăţii prin prisma respectării drepturilor 
omului,  prin: 

- Oferirea suportului în dezvoltarea, implementarea şi evaluarea politicilor de sănătate ce ţin de 
incluziune şi drepturile omului în domeniile identificate a fi prioritare 

- Dezvoltarea organizaţiilor durabile, fortificarea liderismului reprezentanţilor societăţii civile în 
domeniul sănătăţii publice şi încurajarea implicării acestora în procesul de luare a deciziilor. 

 
Obiective strategice pentru 2011-2012: 

- De a susţine şi promova politicile HIV/SIDA şi programele de reducere a morbidităţii şi mortalităţii 
în rândurile grupurilor cu risc înalt de infectare cu HIV 

- De a susţine şi promova politicile de îngrijire paliativă în baza recomandărilor Consiliului Europei 
(2003) şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 

- De a susţine şi promova incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi mintale şi intelectuale şi 
de a asigura un acces mai bun la serviciile de intervenţie timpurie 

- De a susţine şi promova drepturile omului în domeniul sănătăţii publice 
- De a susţine monitorizarea politicilor publice în domeniul sănătăţii în Republica Moldova  

 
În anul 2011, Programul Sănătate Publică, în conformitate cu  strategia bianuală, a susţinut activităţi care 
tind să îmbunătăţească calitatea vieţii şi sănătatea persoanelor din grupurile marginalizate.   
 
Rezultate obţinute în anul 2011:  

- Stabilit şi consolidat parteneriatul public-privat în vederea dezvoltării cadrului normativ şi legislativ 
pentru integrarea serviciilor de intervenţie timpurie pentru copilul de la 0 la 3 ani, în sistemele 
existente de asistenţă medicală şi socială. Elaborat regulamentul privind crearea şi 
implementarea serviciilor de intervenţie timpurie de un grup de lucru multisectorial; 

- Încheiat un nou Acord de Cooperare între Fundaţia Soros-Moldova, Open Society Budapesta – 
Mental Health Initiative, Keystone Human Services Moldova Association, Keystone Human 
Services International USA şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu privire la 
colaborarea dintre Părţi în vederea avansării iniţiativei lansate de Guvernul Republicii Moldova 
privind reformarea sistemului rezidenţial de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi şi incluziunii 
acestora în societate, inclusiv în vederea implementării Programului “Comunitate incluzivă - 
Moldova” pentru perioada 2012-2016; 

- Aprobat proiectul de Lege privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, Regulamentul 
cadru şi Standardele minime de calitate pentru serviciul Echipa Mobilă de către Guvernul 
Republicii Moldova. Documentele au fost elaborate cu susţinerea Programului “Comunitate 
incluzivă - Moldova”;  

- Stabilit un mecanism de redirecţionare a resurselor financiare de la Cheltuieli pentru realizarea 
proiectului din bugetul central (instituţie rezidenţială) la Cheltuieli pentru realizarea proiectului din 
bugetul local pentru asigurarea costurilor operaţionale a serviciilor noi create pentru copiii şi tinerii 
dezinstituţionalizaţi de către Programul “Comunitate incluzivă - Moldova” într-un parteneriat 
strâns cu Ministerul Finanţelor. Pentru serviciile comunitare dezvoltate cu sprijinul KHSIMA 
pentru 25 de copii şi tineri dezinstituţionalizaţi, Ministerul Finanţelor a redirecţionat  932 141 lei 
din Cheltuieli pentru realizarea proiectului din bugetul instituţiei din Orhei (2012) în Cheltuieli 
pentru realizarea proiectului din bugetul autorităţilor publice locale;  

- Aprobată metodologia de implementare a educaţiei incluzive în şcoli de către Ministerul Educaţiei 
şi iniţiată pilotarea educaţiei incluzive în Republica Moldova; 

- Pilotat cursul Sănătatea şi Drepturile Omului în cadrul Şcolii de Management în Sănătate. Cursul 
este obligatoriu pentru viitorii masteranzi în sănătate publică. Acelaşi curs, într-un format 
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prescurtat şi mai compact, a fost introdus drept obiect de studiu obligatoriu pentru toţi doctoranzii 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”;  

- Efectuată analiza actelor normative emise de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne 
ce vizează utilizatorii de droguri injectabile de către Institutul pentru Drepturile Omului din 
Moldova, prin prisma respectării drepturilor fundamentale ale omului. Raportul de analiză a fost 
prezentat public în luna februarie 2011, în cadrul unei mese rotunde, şi remis instituţiilor vizate. În 
rezultat, au fost ajustate mai multe acte normative; 

- Asigurat accesul la servicii de consultanţă juridică al reprezentanţilor grupurilor cu risc sporit de 
infectare cu HIV (consumatorii de droguri); 

- Asigurat accesul sporit la servicii de îngrijiri paliative la domiciliu pentru bolnavii terminali din 
raioanele Cimişlia şi Ocniţa, graţie faptului că au fost create două noi echipe de furnizori de 
servicii paliative;   

- Iniţiată evaluarea nevoii în domeniul îngrijirilor paliative în Republica Moldova; 
- Estimate costurile pentru serviciile de îngrijiri paliative oferite în unitatea cu paturi şi la domiciliu şi 

prezentate Ministerului Sănătăţii spre examinare; 

- Co-finanţată organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Naţionale  în domeniul Îngrijirilor Paliative în 
luna octombrie; 

- Organizată Conferinţa Naţională în HIV/SIDA în luna decembrie.   
 
Director de program: Liliana GHERMAN, e-mail: lgherman@soros.md    
Coordonator de program: Victoria CONDRAT, e-mail: vcondrat@soros.md  
Asistent de program: Ana GONCEAR, e-mail agoncear@soros.md  
 
Subprogram Reducerea Riscurilor 
Specialist în finanţe şi procurări: Ala COJOCARI, e-mail: acojocari@soros.md  
Director de proiect, Angelica BORDEIANU, e-mail: abordeianu@soros.md  Coordonator de proiect, 
Svetlana HANGAN, e-mail: shangan@soros.md  
Coordonator de proiect, Svetlana LUPU, e-mail: slupu@soros.md 
Specialist în monitorizare şi evaluare, Veronica ZORILA, e-mail: vzorila@soros.md  
Specialist în monitorizare şi evaluare, Ina TCACI, e-mail: itcaci@soros.md  
Specialist în materiale informaţionale şi training, Natalia NICULA, e-mail:nnicula@soros.md  
Specialist în instruire şi logistică, Anna ŢURCANU, e-mail: aturcanu@soros.md  
Asistent în Finanţe şi Procurări: Irina BEJENARU, e-mail: ibejenaru@soros.md  
 
 
Abrevieri şi acronime: 
 
AO    Asociaţie Obştească 
BSB    Bărbaţi ce întreţin relaţii sexuale cu bărbaţi 
CCTV   Cabinetul de Consiliere şi Testare Voluntară 
CDI   Consumatorii de Droguri Injectabile 
CNT TB/HIV/ITS Consiliul Naţional de Coordonare TB/HIV/ITS                
FSM   Fundaţia Soros-Moldova 
GFATM   Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei 
GTL   Grupul Tehnic de Lucru 
IDOM    Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova 
IDS   Iniţiativa în Drept şi Sănătate 
IEC   Informare Educare şi Comunicare 
ITS   Infecţii cu Transmitere Sexuală 
IÎP   Iniţiativa în Îngrijiri Paliative 
IMS   Iniţiativa în Media şi Sănătate   
ISM   Iniţiativa în Sănătate Mintală  
KHSIMA  Keystone Human Services International Moldova Association 
LGBT   Comunitatea Gay, Lesbiene, Bisexuali şi Transgender 
FSC   Persoanele care prestează servicii sexuale contra plată  
MDR   Multidrog rezistentă 

mailto:lgherman@soros.md
mailto:vcondrat@soros.md
mailto:agoncear@soros.md
mailto:acojocari@soros.md
mailto:abordeianu@soros.md
mailto:vzorila@soros.md
mailto:itcaci@soros.md
mailto:nnicula@soros.md
mailto:ibejenaru@soros.md
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MMPSF  Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
MS   Ministerul Sănătăţii 
ODM   Obiectiv de Dezvoltare ale Mileniului 
ODM 6 Obiectiv de Dezvoltare ale Mileniului nr. 6: Combaterea HIV/SIDA şi a 

Tuberculozei 
OMS   Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
ONG   Organizaţie Neguvernamentală 
OSMHI   Open Society Mental Health Initiative 
PHS   Persoane cu HIV/SIDA 
PSP   Programul Sănătate Publică 
TARV   Tratament Antiretroviral 
TB   Tuberculoză  
TSM   Terapia de Substituţie cu Metadonă 
UCIMP   Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului de  

Restructurare a Sistemului Sănătăţii 
UNAIDS  Programul Naţiunilor Unite pentru HIV şi SIDA 
UNODC  Agenţia ONU pentru Combaterea Drogurilor şi Criminalităţii 
 
 
Definiţii 
 
Grup de suport reciproc PTH - Membrii grupului sunt persoane HIV infectate şi beneficiază de susţinere 

emoţională, sprijin social şi spiritual, precum şi de cunoştinţe necesare despre HIV/SIDA, pe care le 
învaţă de la alte persoane ce-şi împărtăşesc experienţele. 
 
Marş pentru Toleranţă - Organizat cu scopul diminuării stigmei şi discriminării faţă de PTH 

 
Ziua Lumânărilor Aprinse - Ziua internaţională de comemorare a persoanelor decedate din cauza SIDA, 

organizată anual pe 15 mai, pentru a arăta sprijin persoanelor care trăiesc cu HIV şi celor afectaţi de 
HIV/SIDA. 
 
Ziua Mondială SIDA - Eveniment organizat anual pe 1 decembrie, pentru a spori gradul de 

conştientizare a pandemiei SIDA cauzată de răspândirea infecţiei cu HIV. 
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SUBPROGRAMUL 1: INIŢIATIVE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII MINTALE 
(În colaborare cu Iniţiative în Sănătatea Mintală ale Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, Budapesta) 
 
Obiective: 
- de a promova reforma sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi prin 
dezvoltarea serviciilor comunitare 
- de a fortifica şi extinde parteneriatele strategice cu partenerii cheie 
- de a asigura dezvoltarea intervenţiei timpurii şi a educaţiei incluzive, precum şi replicarea şi diseminarea 
bunelor practici 
- de a asigura respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale şi/sau intelectuale prin acordarea 
asistenţei legale şi litigare. 
 
În cadrul acestui subprogram, au fost finanţate următoarele proiecte şi activităţi: 
 
Granturi 
 
Comunitate Incluzivă – Moldova – susţinerea serviciilor comunitare în condiţiile crizei economice 
mondiale 
Implementator: Keystone Human Services International Moldova Association, AO 
Director de proiect:  Ludmila MALCOCI 
Rezumat: Acest proiect este implementat cu susţinerea financiară a Open Society Mental Health Initiative 
(OSMHI) şi Fundaţia Soros-Moldova, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. 
Scopul proiectului este de a contribui la reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a persoanelor cu 
dizabilităţi din Republica Moldova prin dezvoltarea complexă şi coordonată a serviciilor sociale bazate pe 
comunitate şi a serviciilor de suport. Pe termen lung, această iniţiativă este concentrată pe crearea unui 
mediu care să faciliteze incluziunea socială a tuturor copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi intelectuale din ţara 
noastră. 
Totodată, echipa Programului Comunitate Incluzivă - Moldova desfăşoară activităţi de instruire pentru 
personalul din serviciile noi create, părinţii/îngrijitorii persoanelor cu dizabilităţi, reprezentanţii autorităţilor 
publice locale şi alţi actori comunitari. Eficienţa activităţii şi abilităţile acestor actori cheie este semnificativ 
îmbunătăţită prin instruire, asistenţă tehnică, schimb de experienţă, şi, în special, prin sensibilizare.  
Pentru a asigura protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ce sunt dezinstituţionalizate, a fost 
angajat un jurist specializat, care a oferit asistenţă legală şi consultaţii juridice beneficiarilor proiectului şi 
îngrijitorilor acestora.  
Pe parcursul anului 2011, a continuat implementarea proiectului „Comunitate pentru toţi – Moldova – 
Finanţare în perioada Crizei Economice Globale”, cu o durată de trei ani, finanţat din sursele financiare 
primite din cadrul Fondului de Urgenţă creat de George Soros în vara anului 2009 pentru atenuarea 
efectelor negative ale crizei economice mondiale în Europa Centrală, de Est şi Sud-Est şi Asia Centrală. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 796 896 dolari SUA 
 
Creşterea competenţelor în intervenţie timpurie  
Implementator: Centrul de Intervenţie Precoce Voinicel 
Director de proiect:  Ivan PUIU 
Rezumat: Proiectul este implementat în parteneriat cu Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie, având 
scopul de a elabora un Suport de curs în domeniul intervenţiei timpurii şi creşterea capacităţilor cadrului 
profesoral-didactic şi a asistentelor medicale din Departamentul de Instruire Continuă a Colegiului 
Medical din mun. Chişinău în acest domeniu. Echipa proiectului va asigura suportul metodologic şi 
didactic necesar pentru instruirea cadrelor în domeniul intervenţiei timpurii; va promova intervenţia 
timpurie în Republica Moldova; va perfecţiona şi promova metodele de evaluare a copilului cu tulburări de 
dezvoltare.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 20 438 dolari SUA 
 
Educaţie incluzivă  
Implementator: “Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”, AO 
Director de proiect:  Alexandra GRĂJDIAN 
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Rezumat: Proiectul prevede asigurarea pilotării educaţiei incluzive în baza metodologiei elaborate de 
beneficiar şi aprobată de Ministerul Educaţiei. Printre activităţile proiectului se numără: formarea continuă 
a cadrelor didactice, în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, informarea populaţiei şi 
sensibilizarea opiniei publice referitor la problema incluziunii, asigurarea funcţionării serviciilor de sprijin; 
pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru pilotare (inclusiv, evaluarea complexă a instituţiilor de 
învăţământ ce urmează a fi pilotate).  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 60 030 dolari SUA 
 
Integrarea intervenţiei timpurii în cadrul  sistemelor socio-medicale existente din Republica 
Moldova  
Implementator: Centrul de Intervenţie Precoce Voinicel, AO 
Director de proiect:  Ivan PUIU 
Rezumat: Proiectul şi-a propus să elaboreze cadrul normativ şi legislativ pentru serviciile de intervenţie 
timpurie şi oferirea serviciilor de bune practici de intervenţie timpurie în copilărie. Proiectul este 
implementat în parteneriat cu Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate. În cadrul proiectului, au fost 
acordate servicii de intervenţie timpurie pentru copiii şi părinţii lor din municipiul Chişinău. A fost instituit 
un grup de lucru intersectorial (Ordin nr.371 din 11.05.2011), unde participă reprezentanţii Ministerului 
Sănătăţii, Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, UNICEF şi alte 
organizaţii. Grupul de lucru urmează să elaboreze cadrul normativ privind instituirea şi reglementarea 
activităţii serviciilor medico-sociale de intervenţie timpurie. Pentru a asigura o abordare mai bună şi o 
colaborare mai eficientă în cadrul grupului de lucru, Fundaţia Soros-Moldova a susţinut financiar o vizită 
de studiu a membrilor acestuia în Lituania. În cadrul vizitei, participanţii au avut ocazia să cunoască 
sistemul de intervenţie timpurie la copii, care poate servi drept un sistem de referinţă pentru R. Moldova. 
Vizita a inclus întâlniri cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii din Lituania, cu personalul cabinetului 
neonatal (cu servicii de tip „follow-up”), al Centrului de Dezvoltare a Copilului, o instituţie de nivel naţional, 
precum şi al Centrului de Dezvoltare a Copilului de nivel regional.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 67 275 dolari SUA  
 
Proiecte operaţionale 
 
Curs de instruire în editare video 
Rezumat: Cursul de instruire a fost organizat în parteneriat cu Iniţiativa Media şi Sănătate a Open Society 
Foundations, pentru a instrui persoanele cu dizabilităţi intelectuale în elaborarea şi editarea materialelor 
video. Cursul a fost format din două module, având loc în perioadele  25– 29 aprilie şi 2-4 mai, unde au 
participat 15 persoane, beneficiari ai programelor pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu dizabilităţi. Cursul a fost moderat de către formatorii John şi Cinnamon Kennedy, experţi în editare de 
materiale video şi metode de promovare ale acestora. Persoanele cu dizabilităţi intelectuale, care au 
participat la curs, şi-au îmbunătăţit aptitudinile de elaborare a materialelor video şi utilizarea acestora în 
scopul promovării drepturilor lor.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 880 dolari SUA 
 
Alte cheltuieli de program (program operaţional/cheltuieli administrative) – 29 047 dolari SUA  
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului – 974 566 dolari SUA  
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SUBPROGRAMUL 2: INIŢIATIVE ÎN ÎNGRIJIRI PALIATIVE 
(În colaborare cu Iniţiativa Internaţională în Îngrijiri Paliative a Open Society Foundations, New York) 
 
Obiective: 
- De a îmbunătăţi accesul geografic la serviciile de îngrijire paliativă oferite de către echipele 
multidisciplinare 
- De a susţine instruirea specialiştilor din sistemul sănătăţii în domeniul îngrijirilor paliative 
- De a susţine activităţile de evaluare şi elaborare a costurilor şi de a crea premise pentru susţinerea 
îngrijirilor paliative din partea statului 
 
În cadrul acestui subprogram, au fost finanţate următoarele proiecte şi activităţi: 
 
Granturi oferite pentru marcarea Zilei Mondiale Hospice şi Îngrijirilor Paliative 
Cu ocazia Zilei Mondiale Hospice şi Îngrijiri Paliative, au fost organizate mai multe evenimente prin care 
au fost promovate îngrijirile paliative şi sensibilizată opinia publică cu privire la problemele din acest 
domeniu. 
 
Organizarea evenimentelor cu ocazia Zilei Mondiale Hospice şi Îngrijiri Paliative 2011 în raionul 
Taraclia  
Implementator: „Angelus Taraclia”, AO 
Director de proiect:  Maria CHIOSE 
Rezumat: Echipa de implementare a proiectului a organizat un concert de caritate (al 3-lea Concert de 
caritate dedicat Zilei Mondiale Hospice şi a Îngrijirilor Paliative) în incinta Casei de Cultură din oraşul 
Taraclia, cu participarea Getei Burlacu. Evenimentul a fost o oportunitate de a sensibiliza şi informat 
publicul general referitor la îngrijirile paliative, dar şi pentru a colecta resurse financiare pentru 
continuitatea serviciilor prestate de organizaţie. Spectatorii au primit şi broşuri informaţionale despre 
importanţa serviciilor de îngrijiri paliative.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 1 039 dolari SUA 
 
Să ne unim vocile pentru promovarea serviciilor de hospice şi susţinerea îngrijirilor paliative  
Implementator: Centrul Medicilor de Familie Cimişlia 
Director de proiect:  Ludmila CAPCELEA 
Rezumat: Cu ocazia Zilei Mondiale Hospice şi Îngrijiri Paliative, în cadrul Centrului Medicilor de Familie 
Cimişlia, împreună cu echipa Hospice “Angelus Cimişlia”, şi voluntarii de la Centrul Prietenos Tinerilor, a 
fost organizată o campanie de sensibilizare a populaţiei raionului în ceea ce priveşte îngrijirile paliative. 
Au fost organizate două activităţi flash-mob, unde au fost distribuite pliante informative, tinerii voluntari din 
localitate oferind detalii despre serviciile gratuite prestate de Hospice “Angelus Cimişlia”. De asemenea, a 
fost organizată o conferinţă raională, cu participarea medicilor de familie din raion, în cadrul căreia au fost 
abordate întrebările şi explicate principiile de bază ale îngrijirilor paliative. La sfârşitul campaniei de 
sensibilizare, organizatorii au informat persoanele cu putere de decizie la nivel raional despre îngrijirile 
paliative şi necesităţile existente în raionul Cimişlia, în cadrul unei mese rotunde.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 1 969 dolari SUA 
 
Granturi oferite pentru susţinerea serviciilor de îngrijiri paliative 
 
Creşterea capacităţilor AO „Angelus Taraclia”   
Implementator: „Angelus Taraclia”, AO 
Director de proiect:  Maria CHIOSE 
Rezumat: Proiectul şi-a propus să asigure continuitatea serviciilor de îngrijire paliativă pentru populaţia 
raionului Taraclia. Organizaţia acordă îngrijiri paliative la domiciliu pentru persoanele cu diagnostic 
oncologic, în stadiile III-IV ale bolii. Asistenţa include îngrijire medicală, socială, precum şi susţinere 
spirituală şi psiho-emoţională membrilor familiei pacientului. De asemenea, rudele sunt instruite cum să 
îngrijească de ruda bolnavă, pentru a putea face faţă situaţiei.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 4 913 dolari SUA 
 



21 

 

Alternativa unei vieţi trăite fără durere   
Implementator: „Angelus Cimişlia”, AO 
Director de proiect:  Anatol BERESTEANU 
Rezumat: Scopul proiectului este de a susţine şi dezvolta serviciile de îngrijire paliativă în raionul 
Cimişlia. În cadrul proiectului, echipa efectuează vizite la domiciliile pacienţilor pentru acordarea 
serviciilor de îngrijire paliativă gratuită; asigură controlul durerii şi al altor simptome; susţine psiho-
emoţional şi spiritual bolnavii şi rudele acestora; instruiesc familia în privinţa îngrijirii specifice a 
bolnavului aflat în stare terminală; asigură pacienţii cu medicamente, consumabile medicale şi 
paramedicale, în limita stocului disponibil.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 4 997 dolari SUA 
 
Hospice Angelus Moldova   
Implementator: Fundaţia Filantropică Medico-Socială „Angelus Moldova” 
Director de proiect:  Valerian ISAC 
Rezumat: Proiectul are scopul să ofere serviciile de îngrijire paliativă în mun. Chişinău. Organizaţia 
beneficiară acordă servicii de îngrijire paliativă pacienţilor cu cancer avansat şi progresiv din mun. 
Chişinău şi suburbii, iar serviciile de îngrijire paliativă pediatrică sunt disponibile pentru pacienţii din 
întreaga ţară. Serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu, acordate persoanelor cu maladii incurabile în 
stadii avansate şi terminale, sunt furnizate gratuit. Aceste servicii includ diminuarea durerii şi a altor 
simptome, asigurarea susţinerii psiho-emoţionale, sociale şi spirituale atât pacienţilor, cât şi familiilor 
acestora; sprijinul şi instruirea familiei pentru a face faţă problemelor în timpul bolii pacientului şi după 
decesul acestuia; acordarea asistenţei multidisciplinare în funcţie de necesităţile pacientului şi familiei.  În 
2011, FFMS „Angelus Moldova”, în baza licenţei de activitate, a fost contractată de către Compania 
Naţională de Asigurări în Medicină pentru prestarea serviciilor de îngrijire la domiciliu. Pe parcursul anului 
2011, circa 1000 de persoane cu maladii incurabile au beneficiat de serviciile organizaţiei.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 12 355 dolari SUA 
 
Alternativa unei vieţi trăite fără durere   
Implementator: „Angelus Ocniţa”, AO 
Director de proiect:  Igor LAZARI 
Rezumat: Scopul proiectului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor cu maladii incurabile prin 
alinarea suferinţelor fizice, psihice, spirituale şi instruirea familiei în asistarea bolnavului de către echipa 
mobilă specializată în îngrijiri paliative din cadrul Angelus Ocniţa. În colaborare cu medicul de familie, 
organizaţia a oferit servicii de îngrijiri paliative pentru circa 90 de pacienţi, au fost efectuate 686 vizite la 
domiciliu, 620 consultaţii de ambulatoriu şi 844 consultaţii la telefon.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 4 868 dolari SUA 
 
Asigurarea continuităţii serviciilor de îngrijire paliativă   
Implementator: „Prosperare Zubreşti”, AO 
Director de proiect:  Vasile SURUCEANU 
Rezumat: Scopul proiectului este de a asigura continuitatea serviciilor de îngrijire paliativă pentru 
persoanele cu maladii incurabile în stadii terminale în condiţii de staţionar. În 2011, Hospice Zubreşti a 
oferit îngrijire paliativă în unitatea cu paturi pentru 173 pacienţi cu maladii incurabile în stadiu terminal, 
atât maturi, cât şi copii. Proiectul co-finanţează serviciile prestate de către echipa Hospice Zubreşti.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 5 000 dolari SUA 
 
Echipa Mobilă de Spital de Îngrijiri Paliative pentru adulţi şi copii în cadrul IMSP „Institutul 
Oncologic”   
Implementator: IMSP Institutul Oncologic 
Director de proiect:  Vadim POGONEŢ 
Rezumat: Proiectul şi-a propus sporirea accesului pacienţilor în stadii avansate ale cancerului, inclusiv al 
copiilor, la servicii de îngrijiri paliative în IMSP Institutul Oncologic şi în afara acestuia. Membrii echipei 
ghidează pacienţii şi medicii curanţi de-a lungul bolii, facilitează identificarea problemelor care 
influenţează viaţa şi/sau luarea deciziilor la sfârşitul vieţii, clarifică şi explică comprehensiv opţiunile de 
tratament paliativ, controlează simptomele legate de boala curentă şi oferă susţinere psiho-emoţională 
pacienţilor şi rudelor acestora. Totodată, echipa mobilă oferă servicii de îngrijire paliativă pacienţilor 
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internaţi în cadrul Institutului de Oncologie. În cadrul proiectului, urmează a fi creat şi serviciul pediatric de 
îngrijire paliativă.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 25 830 dolari SUA 
 
Participarea la Congresul Asociaţiei Europene de Îngrijiri Paliative, Lisabona, Portugalia, Mai 2011 
Beneficiar: Natalia CARAFIZI 
Cheltuieli de participare - 373 dolari SUA 
 
Participarea la conferinţa ''Dezvoltarea îngrijirilor paliative conform standardelor internaţionale“, 
Bucureşti, România, 12-15 octombrie 2011 
Beneficiari: Anatolie BERESTEANU, Maria CHIOSE, Livia GUDIMA, Andrei BRADU, Ludmila POSTICA, 
Ornelia CIOBANU  
Cheltuieli de participare - 3 104 dolari SUA 
 
Proiecte operaţionale 
 
Evaluarea necesităţilor în îngrijirile paliative din Republica Moldova 
Rezumat: Pentru a evalua necesităţile din domeniul îngrijirilor paliative în R. Moldova, în perioada 
27.11.2011-10.12.2011, un consultant internaţional s-a aflat într-o vizită de lucru în ţara noastră. 
Consultantul a efectuat vizite şi s-a întâlnit cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, Companiei Naţionale 
de Asigurări în Medicină, IMSP Institutul Oncologic, prestatori de servicii, persoanele reprezentante ale 
administraţiilor publice locale. Raportul de evaluare va fi finalizat şi prezentat public în anul 2012.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 3 990 dolari SUA 
 
Alte cheltuieli de program (program operaţional/cheltuieli administrative) - 8 863 dolari SUA  
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului – 77 300 dolari SUA  
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SUBPROGRAMUL 3: INIŢIATIVE ÎN DREPT ŞI SĂNĂTATE 
(În colaborare cu Iniţiativa în Drept şi Sănătate a Open Society Foundations, New York) 
 
Iniţiativa în Drept şi Sănătate are obiectivul de a îmbunătăţi sănătatea publică prin sprijinirea colaborării 
specialiştilor din domeniul sănătăţii publice, medicilor, practicienilor din domeniul drepturilor omului. 
  
În cadrul acestui subprogram, au fost finanţate următoarele proiecte şi activităţi: 
 
Granturi 
 
Comunitate Incluzivă – Moldova – susţinerea serviciilor comunitare în condiţiile crizei economice 
mondiale 
Implementator: Keystone Human Services International Moldova Association, AO 
Director de proiect:  Ludmila MALCOCI 
Rezumat: Acest proiect este implementat cu susţinerea financiară a Open Society Mental Health Initiative 
(OSMHI) şi Fundaţia Soros-Moldova, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. 
Scopul proiectului este de a contribui la reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a persoanelor cu 
dizabilităţi din Republica Moldova prin dezvoltarea complexă şi coordonată a serviciilor sociale bazate pe 
comunitate şi a serviciilor de suport. Pe termen lung, această iniţiativă este concentrată pe crearea unui 
mediu care să faciliteze incluziunea socială a tuturor copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi intelectuale din ţara 
noastră. 
Totodată, echipa Programului Comunitate Incluzivă - Moldova desfăşoară activităţi de instruire pentru 
personalul din serviciile noi create, părinţii/îngrijitorii persoanelor cu dizabilităţi, reprezentanţii autorităţilor 
publice locale şi alţi actori comunitari. Eficienţa activităţii şi abilităţile acestor actori cheie este semnificativ 
îmbunătăţită prin instruire, asistenţă tehnică, schimb de experienţă, şi, în special, prin sensibilizare.  
Pentru a asigura protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ce sunt dezinstituţionalizate, a fost 
angajat un jurist specializat, care a oferit asistenţă legală şi consultaţii juridice beneficiarilor proiectului şi 
îngrijitorilor acestora.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 16 700 dolari SUA 
 
Promovarea unui comportament nediscriminatoriu în privinţa utilizatorilor de droguri din 
Republica Moldova  
Implementator: Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, AO 
Director de proiect: Vanu JEREGHI 
Rezumat: Scopul proiectului este de a spori accesul utilizatorilor de droguri injectabile şi a membrilor 
familiilor acestora la asistenţă juridică gratuită, prin acordarea consultaţiilor juridice şi monitorizarea 
cazurilor de încălcare a drepturilor omului. Printre activităţile proiectului se numără: asistenţă juridică 
gratuită utilizatorilor de droguri injectabile şi membrilor familiilor acestora, monitorizarea cazurilor de 
încălcare a drepturilor; determinarea prin intermediul instanţelor de judecată a autorităţilor statale 
responsabile de lezarea drepturilor omului în rândul utilizatorilor de droguri, restabilirea drepturilor 
încălcate şi recuperarea prejudiciilor materiale şi morale suferite; creşterea cunoştinţelor colaboratorilor 
de poliţie în domeniul drepturilor omului cu accent pe utilizatorii de droguri injectabile (UDI), pentru a 
exclude aplicarea persecuţiilor şi violenţei în adresa lor; continuarea promovării respectării drepturilor 
omului în regiunea transnistreană, privind utilizatorii de droguri injectabile şi grupurile vulnerabile.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 34 280 dolari SUA 
 
Promovarea cunoştinţelor în domeniul Drepturilor Omului şi Legislaţiei medicale în sistemul 
Sănătăţii Publice din Republica Moldova 
Implementator: Şcoala de Management în Sănătate Publică 
Director de proiect:  Oleg LOZAN 
Rezumat: În cadrul proiectului a fost elaborat modulul de instruire „Sănătatea şi Drepturile Omului”, care 
face parte din curriculumul cursului de masterat în cadrul Şcolii de Management în Sănătate Publică. 
Cursul a fost testat în primăvara anului 2011. Audienţii anilor 1 şi 2 de masterat în Managementul 
Sănătăţii Publice şi doctoranzii din cadrul Şcolii Doctorale au beneficiat de formare în drepturile omului. 
După testarea cursului, materialul elaborat a fost ajustat şi publicat în limba română şi engleză.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 1 810 dolari SUA 
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Cheltuieli pentru realizarea proiectului din bugetul anului 2010 - 15 400 dolari SUA  
 
Proiecte operaţionale 
 
Elaborarea Ghidului Practic: Drepturile omului în îngrijirea pacientului  
Rezumat: Proiectul este implementat în parteneriat cu  Iniţiativele în Drept şi Sănătate şi Drepturile 
Omului şi Bună Guvernare ale Open Society Foundations. Elaborarea ghidului pentru practicieni a fost 
continuată în anul 2011. Ghidul este adresat în primul rând juriştilor şi avocaţilor, totuşi acesta va fi util şi 
specialiştilor din sănătatea publică, medicilor, activiştilor în domeniul protecţiei drepturilor pacienţilor.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului 1 194 dolari SUA  
Cheltuieli totale pentru realizarea proiectului - 21 101 dolari SUA (din bugetul anului 2009) 
 
Alte cheltuieli de program (program operaţional/cheltuieli administrative) – 8 007 dolari SUA  
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului – 61 992 dolari SUA  
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SUBPROGRAMUL 4: INIŢIATIVE ÎN SĂNĂTATE ŞI MEDIA 
(În colaborare cu Iniţiativa în Media şi Sănătate a Open Society Foundations, New York) 
 
Obiectivul iniţiativei este de a susţine organizaţiile din cadrul societăţii civile în monitorizarea şi evaluarea 
politicilor guvernamentale ce ţin de domeniul sănătăţii şi de a promova politici mai bune la nivel naţional 
în acest domeniu. 
 
În cadrul acestui subprogram, au fost finanţate următoarele proiecte şi activităţi: 
 
Granturi 
 
Cu ocazia Zilei Mondiale Hospice şi Îngrijiri Paliative, în parteneriat cu Iniţiativa Internaţională în Îngrijiri 
Paliative a Open Society Foundations, au fost organizate mai multe evenimente care au avut scopul de a 
promova îngrijirile paliative şi de a sensibiliza opinia publică cu privire la problemele din acest domeniu. 
 
Ziua Mondială Hospice şi a Îngrijirii Paliative 2011 
Implementator: Fundaţia Filantropică Medico-Socială „Angelus Moldova” 
Director de proiect:  Valerian ISAC 
Rezumat: Proiectul a avut scopul de a promova îngrijirile paliative şi a sensibiliza publicul general cu 
privire la îngrijirea Hospice şi importanţa acesteia pentru persoanele cu maladii incurabile în stadiul 
avansat şi terminal al bolii. În luna octombrie 2011, au fost organizate mai multe evenimente dedicate 
Zilei Mondiale Hospice şi a Îngrijirilor Paliative: un concert de caritate în incinta Filarmonicii Naţionale 
„Serghei Lunchevici”, o expoziţie de fotografii tematice în scuarul monumentului lui Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, precum şi Conferinţa Naţională „Îngrijiri Paliative – Paralele între Vest şi Est”, organizată în 
parteneriat cu Dorothy House Hospice Care din Marea Britanie, Institutul de Oncologie şi Ministerul 
Sănătăţii al RM. Toate evenimentele au fost pe larg mediatizate, accesul liber fiind asigurat.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 3 616 dolari SUA 
 
Organizarea evenimentelor cu ocazia Zilei Mondiale Hospice şi Îngrijiri Paliative 2011 în raionul 
Taraclia  
Implementator: „Angelus Taraclia”, AO 
Director de proiect:  Maria CHIOSE 
Rezumat: Echipa de implementare a proiectului a organizat un concert de caritate (al 3-lea Concert de 
caritate dedicat Zilei Mondiale Hospice şi a Îngrijirilor Paliative) în incinta Casei de Cultură din oraşul 
Taraclia, cu participarea Getei Burlacu. Evenimentul nu doar a sensibilizat şi informat publicul general 
referitor la îngrijirile paliative, fiind şi o posibilitate de a colecta resurse financiare pentru continuitatea 
serviciilor prestate de organizaţie. Spectatorii au primit broşuri informaţionale despre importanţa serviciilor 
de îngrijiri paliative. În urma evenimentelor, populaţia raionului Taraclia a beneficiat de o informare 
detaliată cu privire la serviciile de îngrijire paliativă şi disponibilitatea acestora în localităţile lor. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 884 dolari SUA 
 
Talentul triumfă asupra bolii 
Implementator: Agenţia de Împlinit Dorinţe, AO 
Director de proiect:  Rodica GROZA 
Rezumat: În cadrul proiectului, a fost organizat un eveniment unde au fost expuse lucrări de artă realizate 
de copiii cu maladii oncologice, care sunt trataţi în Institutul Oncologic. Vernisajul a fost o incursiune în 
lumea desenelor, picturilor şi poeziilor. Lucrările copiilor au fost incluse într-un album, care a cuprins şi 
informaţii despre îngrijirile paliative şi importanţa acestora. Totodată, a fost lansat şi un CD cu melodiile 
interpretate de copii în duet cu artiştii autohtoni (Adrian Ursu şi formaţia „Catharsis”). 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 500 dolari SUA 
 
Proiecte operaţionale 
 
Curs de instruire în editare video 
Rezumat: Cursul de instruire a fost organizat în parteneriat cu Iniţiativa Media şi Sănătate a Open Society 
Foundations, pentru a instrui beneficiarii din domeniul sănătăţii mintale în elaborarea şi editarea 
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materialelor video. Cursul a fost format din două module, având loc în perioadele 25-29 aprilie şi 2-4 mai, 
unde au participat 15 persoane, beneficiare ale programelor pentru protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi. Cursul a fost moderat de traineri internaţionali.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 3 990dolari SUA 
Cheltuieli totale pentru realizarea subprogramului – 8 990 dolari SUA  
 
ALTE PROIECTE 
 
Elaborarea şi implementarea Monitorului Sănătăţii 
Implementator: Instituţia Privată Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate  
Director de proiect: Andrei MOŞNEAGA  
Rezumat: Proiectul va continua activităţile iniţiate în perioada precedentă de implementare. În cadrul 
proiectului se va realiza sondajul de opinie „Percepţia populaţiei asupra calităţii serviciilor medicale 
spitaliceşti”, care va identifica dificultăţile majore în percepţia populaţiei la obţinerea serviciilor medicale 
(internarea pacienţilor în spitale; aspectele calităţii îngrijirilor medicale în spitale; costurile serviciilor 
acordate în spital; şi gradul de satisfacţie a pacienţilor faţă de îngrijirile medicale în spitale). De 
asemenea, se vor monitoriza politicile din domeniul sănătăţii, inclusiv iniţiativele din partea organizaţiilor 
guvernamentale, ne-guvernamentale şi cele internaţionale. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 16 610 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 5: REDUCEREA RISCURILOR 
(În colaborare cu Fundaţiile pentru o Societate Deschisă, New York şi terţa parte) 
 
Programul Reducerea Riscurilor are scopul de a contribui prin acţiunile realizate la reducerea efectelor 
negative de ordin medical, social şi economic care apar în rezultatul utilizării drogurilor injectabile şi 
practicării sexului neprotejat, inclusiv prevenirea răspândirii infecţiei HIV în rândurile grupurilor cu risc 
sporit de infectare (consumatori de droguri injectabile (CDI), persoanele care prestează servicii sexuale 
contra plată (FSC), bărbaţii care întreţin relaţii sexuale cu alţi bărbaţi, migranţii, etc.). 
Fundaţia Soros-Moldova deţine rolul de facilitator pentru ONG-uri în implementarea proiectelor de 
prevenire a infecţiei HIV/SIDA şi ITS (infecţiilor cu transmitere sexuală) în cadrul grupurilor cu risc sporit 
de infectare, proiectelor de îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV, proiectelor de creştere a 
complianţei la tratamentul antituberculos a pacienţilor cu TB. Aceste activităţi sunt implementate în 
vederea realizării Programelor Naţionale de control şi profilaxie a HIV/SIDA/ITS şi Tuberculozei, în 
parteneriat cu societatea civilă şi autorităţile publice locale şi centrale. 
 
Activităţile programului sunt susţinute din resursele financiare ale Fondului Global de Combatere a SIDA, 
TB şi Malariei, prin intermediul a trei proiecte, în cadrul cărora Fundaţia este sub-recipient: 

- „Activităţi Comunitare în Teren pentru Grupurile Vulnerabile”, Recipient Principal, Unitatea de 
Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătăţii 
(UCIMP) din resursele rundei a 6-a. 

- „Îngrijiri şi Suport pentru Persoanele cu HIV/SIDA”, Recipient Principal, Centrul PAS din resursele 
rundei a 8-a. 

- „Sporirea rolului pacientului şi comunităţii în controlul tuberculozei în Moldova”, Recipient 
Principal,  Centrul PAS din resursele rundei a 9-a. 

 
În baza acestora, Programul a continuat să susţină proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor 
pentru organizaţiile neguvernamentale şi guvernamentale, proiecte care oferă asistenţă persoanelor cu 
HIV, proiecte care oferă asistenţă persoanelor cu tuberculoză; să organizeze instruiri pentru dezvoltarea 
capacităţilor organizaţionale şi profesionale ale personalului proiectelor; să participe la dezvoltarea 
politicilor în domeniul reducerii riscurilor; să publice materiale informaţionale pentru distribuţie; să susţină 
financiar participarea personalului implicat în proiecte la conferinţe, seminare şi ateliere de lucru.  
 
Granturi 
 
Promovarea unui comportament nediscriminatoriu în privinţa utilizatorilor de droguri din 
Republica Moldova  
Implementator: Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, AO 
Director de proiect: Vanu JEREGHI 
Rezumat: Scopul proiectului este de a spori accesul utilizatorilor de droguri injectabile şi a membrilor 
familiilor acestora la asistenţă juridică gratuită, prin acordarea consultaţiilor juridice şi monitorizarea 
cazurilor de încălcare a drepturilor omului. Printre activităţile proiectului se numără: asistenţă juridică 
gratuită utilizatorilor de droguri injectabile şi membrilor familiilor acestora, monitorizarea cazurilor de 
încălcare a drepturilor; determinarea prin intermediul instanţelor de judecată a autorităţilor statale 
responsabile de lezarea drepturilor omului în rândul utilizatorilor de droguri, restabilirea drepturilor 
încălcate şi recuperarea prejudiciilor materiale şi morale suferite; creşterea cunoştinţelor colaboratorilor 
de poliţie în domeniul drepturilor omului cu accent pe utilizatorii de droguri injectabile (UDI), pentru a 
exclude aplicarea persecuţiilor şi violenţei în adresa lor; continuarea promovării respectării drepturilor 
omului în regiunea transnistreană, privind utilizatorii de droguri injectabile şi grupurile vulnerabile.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 14 000 dolari SUA 
 
Granturi oferite ONG/OG pentru a acoperi cu servicii de profilaxie HIV/ITS persoanele din grupurile 
cu risc sporit 
  
Profilaxia infecţiei HIV printre CDI din penitenciarele din Transnistria 
Implementator: Necomercescoe Partnerstvo Medico-Soţialinie Programî, Bender  
Director de proiect: Andrei SOCOT 
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Rezumat: Proiectul continuă activităţile din anul 2011 şi are scopul să acopere cu servicii de prevenire 
HIV/SIDA şi ITS deţinuţii din sistemul penitenciar din Transnistria. Serviciile proiectului includ efectuarea 
schimbului de seringi, distribuirea prezervativelor, antisepticelor şi materialelor informaţionale în trei 
penitenciare din Transnistria (UIN nr.1 s. Glinoe, Grigoriopol, UIN nr.2 şi UIN nr.3 Tiraspol). 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 10 000 dolari SUA 
 
Profilaxia HIV/SIDA printre CDI din Orhei şi Rezina 
Implementator: Centrul pentru educaţie şi reabilitare a adolescenţilor ”Adolescentul”, Orhei 
Director de proiect: Svetlana ROMANOVA 
Rezumat: Organizaţia desfăşoară activităţile în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Viitorul Nostru”, 
Rezina. Serviciile oferite în cadrul proiectului urmăresc reducerea incidenţei HIV/SIDA printre CDI din 
Orhei, Rezina şi Şoldăneşti. În anul 2011, numărul cumulativ de beneficiari acoperiţi este de 742 
persoane (457 - Orhei şi 285 beneficiari – Rezina). Proiectul oferă schimb de seringi, distribuire de 
prezervative, dezinfectanţi, distribuirea materialelor informaţionale, precum şi promovează 
comportamentele cu risc redus şi oferă servicii de educare pentru sănătate. În cadrul proiectului sunt 
efectuate consultaţii şi consiliere specializată, reintegrare psihologică şi socială a persoanelor din grupul 
ţintă. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 26 800 dolari SUA 
 
Prevenirea infectării cu HIV/SIDA în rândurile consumatorilor de droguri injectabile în cadrul 
programului reducerea riscurilor 
Implementator: Asociaţia Obştească „Pentru Prezent şi Viitor”, Chişinău 
Director de proiect: Nina TUDOREANU 
Rezumat: Organizaţia desfăşoară activităţile în parteneriat cu Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de 
Sănătate Publică, Centrul SIDA şi Asociaţia Obştească „Cu gândul la viitor”, Căuşeni. Proiectul şi-a 
propus reducerea răspândirii infecţiei HIV/SIDA şi ITS în rândul CDI. În total, 3127 de CDI au beneficiat 
de următoarele servicii: schimb de seringi, distribuire de prezervative şi antiseptice, consiliere, materiale 
informaţionale, precum şi reintegrare socială. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 58 344 dolari SUA 
 
Combaterea HIV/SIDA în penitenciare. Continuarea activităţilor în baza strategiei Reducerea 
Riscurilor  
Implementator: Organizaţia Obştească „Proiecte Inovatoare în Penitenciare”, Chişinău 
Director de proiect: Larisa PINTILEI 
Rezumat: Proiectul prevede acoperirea cu servicii de prevenire HIV/SIDA şi ITS a deţinuţilor din sistemul 
penitenciar, care nu cuprinde Transnistria. Serviciile proiectului includ efectuarea schimbului de seringi în 
nouă penitenciare, precum şi distribuirea prezervativelor, antisepticelor şi materialelor informaţionale în 
toate penitenciarele republicii.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 41 250 dolari SUA 
 
Curs de instruire ”Tratamentul de substituţie şi reducerea riscurilor în penitenciare”  
Implementator: Organizaţia Obştească „Proiecte Inovatoare în Penitenciare”, Chişinău 
Director de proiect: Larisa PINTILEI 
Rezumat: Proiectul a prevăzut organizarea unui curs de instruire pentru reprezentanţii serviciului medical, 
securitate din sectorul penitenciar, cu participarea reprezentanţilor UNODC, IDOM, etc. În cadrul instruirii, 
au fost discutate aspectele terapiei de substituţie în sistemul penitenciar, aspectele practice ale 
tratamentului de substituţie în Dispensarul Republican de Narcologie, realizarea proiectului de reducere a 
riscurilor în penitenciarele RM. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 7 935 dolari SUA 
 
Prevenirea HIV/SIDA şi ITS în rândurile CDI din municipiul Bălţi, or. Ungheni, Făleşti şi Glodeni 
Implementator: Asociaţia Obştească ”Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, filiala Bălţi 
Director de proiect: Аla IAŢCO 
Rezumat: Organizaţia desfăşoară activităţile în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Vis Vitalis”, Ungheni 
şi Asociaţia Obştească „Împreună să Salvăm Viitorul”, Făleşti, acoperind regiunile Bălţi, Ungheni, Făleşti 
şi Glodeni. Începând cu trimestrul IV, 2011, activităţile au fost extinse în Sîngerei. Obiectivul principal al 
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proiectului este reducerea incidenţei HIV/SIDA şi prevalenţei ITS în rândurile consumatorilor de droguri 
injectabile din mun. Bălţi, Sîngerei, Glodeni – 4210 CDI, Ungheni – 684 CDI, Făleşti– 642 CDI, prin 
promovarea şi consolidarea activităţilor de reducere a riscurilor (schimb de seringi, distribuirea de 
prezervative, antiseptice şi materiale informaţionale, activităţi de informare, consultanţă specializată, 
consiliere psihologică şi referire la alte servicii şi specialişti). 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului -  52 325 dolari SUA 
 
Facilitarea reducerii riscurilor în rândurile CDI în regiunea Nord a RM pentru anul 2010 
Implementator: Asociaţia Obştească „Tinerele femei – Cernoleuca”, Donduşeni 
Director de proiect: Tatiana COJOCARU 
Rezumat: Organizaţia desfăşoară activităţile în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Alcoolism şi 
Narcomanie”, Soroca, acoperind regiunile Donduşeni, Tîrnova, Otaci, Ocniţa, Edineţ, Rîşcani, Briceni, 
Soroca, Drochia şi Floreşti. Pe parcursul  trimestrului IV, 2011, activităţile au fost extinse în localitatea 
Sănătăuca, Căinari. Proiectul a urmărit reducerea riscurilor care apar în urma consumului drogurilor 
injectabile de către 1218 beneficiari, prin efectuarea schimbului de seringi, distribuirea de prezervative, 
antiseptice, materiale informaţionale şi consiliere psihologică. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 26 450 dolari SUA 
 
Profilaxia HIV/SIDA printre CDI din regiunea Transnistreană 
Implementator: Asociaţia Obştească „Zdorovoe Buduschee”, Tiraspol 
Director de proiect: Natalia HINEVA 
Rezumat: Organizaţia desfăşoară activităţile în parteneriat cu Asociaţia Obştească „NOUIN”, Tiraspol. 
Proiectul, prin acţiunile realizate, prevede reducerea răspândirii infecţiei HIV/SIDA, ITS printre 1016 CDI 
din Tiraspol, Rîbniţa şi Slobozia, promovând activităţi de reducere a riscurilor (efectuarea schimbului de 
seringi, distribuirea de prezervative, materiale informaţionale şi antiseptice, organizarea şedinţelor de 
consiliere, grupuri de suport). 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 20 270 dolari SUA 
 
Prevenirea HIV/SIDA şi ITS în rândurile FSC din Orhei 
Implementator: Centrul pentru educaţie şi reabilitare a adolescenţilor „Adolescentul”, Orhei 
Director de proiect: Svetlana ROMANOVA 
Rezumat: Proiectul prevede reducerea incidenţei HIV/SIDA şi ITS în mediul persoanelor care prestează 
servicii sexuale contra plată (323 beneficiare, dintre care 21 CDI), precum şi activităţi de reintegrare 
socială. Serviciile proiectului includ consultanţă şi consiliere, informare, schimb de seringi, distribuire de 
prezervative. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 10 295 dolari SUA 
 
Prevenirea HIV/SIDA şi ITS în rândurile FSC din mun. Bălţi în baza strategiei reducerea riscurilor 
Implementator: Asociaţia Obştească ”Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, filiala Bălţi 
Director de proiect: Aliona CIOBANU 
Rezumat: Organizaţia desfăşoară activităţile în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Vis Vitalis”, Ungheni. 
Scopul implementării proiectului: reducerea cazurilor de infectare cu HIV şi ITS printre 464 de persoane, 
care prestează servicii sexuale contra plată (din mun. Bălţi - 312 şi Ungheni - 152). Serviciile proiectului 
includ consultanţă şi consiliere, informare, schimb de seringi, distribuire de prezervative, materiale 
informaţionale, referire, precum şi activităţi de reintegrare socială. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 22 500 dolari SUA 
 
Prevenirea HIV/SIDA şi ITS în rândurile FSC şi CDI din mun. Chişinău 
Implementator: Asociaţia Obştească ”Reforme Medicale”, Chişinău 
Director de proiect: Maria LEORDA 
Rezumat: Serviciile oferite în cadrul proiectului au scopul reducerii cazurilor de infectare cu HIV şi ITS în 
mediul persoanelor care prestează servicii sexuale contra plată (627 beneficiare FSC, dintre care 75 
CDI). Serviciile proiectului includ schimbul de seringi, distribuirea de prezervative, dezinfectante şi 
materiale informaţionale privind promovarea comportamentului cu risc redus şi educaţie pentru sănătate. 
În cadrul proiectului sunt oferite servicii de consultanţă şi consiliere specializate, în scopul reintegrării 
psihologice şi sociale a grupului ţintă. 
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Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 26 934 dolari SUA 
 
Terapia de substituţie pentru consumatorii de droguri 
Implementator: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
Director de proiect: Mihai OPREA 
Rezumat: Prin implementarea acestui proiect se asigură terapia de substituţie cu metadonă pentru 
utilizatorii de droguri opiacee din mun. Chişinău. Proiectul are drept scop reducerea consecinţelor 
negative de ordin medical şi social pentru utilizatorii de droguri injectabile. Numărul de beneficiari 
permanenţi la sfârşitul anului 2011 a fost de 209 persoane. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 24 770 dolari SUA 
 
Tratamentul de substituţie în instituţiile penitenciare ale Departamentului Instituţiilor Penitenciare 
Implementator: Departamentul Instituţiilor Penitenciare al MJ al RM 
Director de proiect: Veaceslav CEBAN 
Rezumat: În cadrul proiectului, se asigură terapia de substituţie cu metadonă pentru utilizatorii de droguri 
opiacee din penitenciare. Implementarea proiectului se desfăşoară în 7 penitenciare (Brăneşti, Pruncul, 
Cricova, Soroca, Rusca, Bălţi, Chişinău). Numărul de beneficiari permanenţi la sfârşitul anului 2011 a fost 
de 56 persoane. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 25 000 dolari SUA 
 
Tratamentul de substituţie cu metadonă din Bălţi 
Implementator: IMSP Spitalul Clinic Municipal din Bălţi 
Director de proiect: Eduard NENESCU 
Rezumat: Prin realizarea acestui proiect s-a urmărit reducerea consecinţelor negative de ordin medical şi 
social pentru consumatorii de droguri injectabile din Bălţi şi suburbii, prin asigurarea terapiei de substituţie 
cu metadonă. Numărul de beneficiari permanenţi la sfârşitul anului 2011 a fost de 69 persoane. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 9 970 dolari SUA 
 
Comunitatea LGBT alege siguranţa 
Implementator: Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M”, Chişinău 
Director de proiect: Veaceslav MULEAR 
Rezumat: Proiectul prevede prevenirea răspândirii infecţiei HIV/SIDA şi a altor ITS în cadrul comunităţii 
LGBT din Republica Moldova, inclusiv printre bărbaţii care întreţin relaţii sexuale cu alţi bărbaţi. 
Organizaţia acoperă un număr cumulativ de 1001 beneficiari. În cadrul proiectului sunt distribuite 
prezervative, lubrifianţi, mănuşi sterile, materiale informaţionale. De asemenea, sunt oferite servicii de 
consultanţă, consiliere on-line, activităţi în teren şi sunt organizate safer sex parties. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 9 380 dolari SUA   
 
Prevenirea HIV/SIDA în rândurile migranţilor 
Implementator: Asociaţia Obştească „Societate, Om, Sănătate, Viitor”, Chişinău 
Director de proiect: Silvia STRATULAT 
Rezumat: Realizarea proiectului prevede activităţi de informare, măsuri de profilaxie HIV/SIDA şi ITS 
pentru persoanele  care pleacă în ţările de Vest, la punctele de trecere: vămile Leuşeni, Sculeni, Cahul şi 
Giurgiuleşti, precum şi pentru persoanele care migrează în ţările CSI la gara feroviară şi aeroportul 
internaţional Chişinău. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 19 407 dolari SUA 
 
Sporirea durabilităţii şi vizibilităţii Programelor de Reducere a riscurilor implementate în RM 
Implementator: Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi Reducerea Riscurilor  
Director de proiect: Ala IAŢCO 
Rezumat: Scopul proiectului este sporirea durabilităţii Programelor de reducere a riscurilor implementate 
în RM, precum şi consolidarea capacităţilor organizaţiilor ce implementează  programe în baza strategiei 
de reducere a riscurilor.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 24 200 dolari SUA 
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Creşterea accesului persoanelor CDI la servicii de reabilitare şi asistenţă psihosocială în cadrul 
Centrului de Reabilitare 
Implementator: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
Director de proiect: Mihai OPREA 
Rezumat: În perioada celor doi ani de implementare a proiectului au fost realizate următoarele: reducerea 
şi ameliorarea devierilor comportamentale, emoţionale şi intelectual-mnestice, condiţionate de abuzul 
substanţelor psihoactive la CDI; ridicarea nivelului profesional al personalului direct implicat în 
implementarea reabilitării sociale în cadrul Centrului de Reabilitare creat; elaborat şi aprobat Ghidul 
„Reabilitarea psiho-socială a persoanelor dependente de droguri”. 
Finanţat din bugetul anului 2009 
 
Asigurarea suportului Programelor de reducere a riscurilor prin iniţierea finanţării din cadrul 
resurselor bugetare naţionale 
Implementator: Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA şi Reducerea Riscurilor  
Director de proiect: Ala IAŢCO 
Rezumat: Proiectul a vizat elaborarea Regulamentului privind organizarea şi activitatea serviciilor/ 
programelor de reducere a riscurilor, precum şi a modulelor de instruire pentru prestatorii de servicii, în 
vederea aplicării standardelor şi a regulamentului. Totodată, au fost organizate ateliere de lucru pentru 
prestatorii de servicii din domeniul Reducerea Riscurilor, elaborat şi menţinut compartimentul Reducerea 
Riscurilor pe pagina electronică www.aids.md. 
Finanţat din bugetul anului 2010 
 
Creşterea accesului deţinuţilor CDI din regiunea transnistreană la activităţi de profilaxie HIV  
Implementator: Asociaţia Obştească Carlux, Chişinău  
Director de proiect: Vitalie MOROŞAN 
Rezumat: Scopul proiectului este de a extinde activităţile programului de reducere a riscurilor în 
penitenciarele din Transnistria. Serviciile proiectului includ efectuarea schimbului de seringi, distribuirea 
prezervativelor, antisepticelor şi materialelor informaţionale în trei penitenciare din Transnistria (UIN nr.1 
s. Glinoe, Grigoriopol, UIN nr.2 şi UIN nr.3 Tiraspol).  
Finanţat din bugetul anului 2010 
 
Publicarea standardelor de reducere a riscurilor  
Implementator: IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
Director de proiect: Mihai OPREA 
Rezumat: Grantul a fost oferit pentru publicarea a două standarde naţionale, a câte 200 exemplare, după 
cum urmează: Standardul de reducere a riscurilor la utilizatorii de droguri injectabile şi Standardul de 
asistenţa psihosocială a consumatorilor de droguri. Documentele au fost publicate în 2011, după 
revizuirea şi ajustarea ambelor standarde. 
Finanţat din bugetul anului 2009 
 
Participarea la evenimente internaţionale 
 
Participarea la „Forumul Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) 6  pentru Europa de Est şi 
Asia Centrală pentru combaterea HIV / SIDA, Tuberculozei, Malariei şi altor boli”, desfăşurat în 
perioada 10 – 12 octombrie 2011, în Rusia.  
Beneficiari: Arina VETRENIUC, Victoria COJOCARU 
Cheltuieli pentru participare - 2 848 dolari SUA 
 
Participarea la cea de-a ”22-a Conferinţă Internaţională în Reducerea Riscurilor”, desfăşurată în 
perioada 3-7 aprilie 2011, la Beirut, Liban 
Beneficiari: Ala IAŢCO  
Cheltuieli pentru participare - 984 dolari SUA 
 

http://www.aids.md/
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Granturi oferite ONG-urilor pentru a acoperi cu servicii de îngrijire şi suport persoanele care 
trăiesc cu HIV şi membrii familiilor lor  
 
Suportul persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA prin intermediul echipelor multifuncţionale din 
Nordul Moldovei 
Implementator: Asociaţia Obştească “Respiraţia a Doua pentru Oamenii în Etate şi Inactivi”, Bălţi   
Director de proiect: Irina BAICALOV 
Rezumat: Proiectul urmăreşte creşterea calităţii vieţii PTH şi integrarea lor în societate, sporind accesul la 
serviciile de asistenţă socială prin intermediul echipelor multifuncţionale din Nordul Moldovei. Pe 
parcursul anului 2011, ONG-ul a acordat susţinere socială şi îngrijire pentru 869 PTH şi 275 rude ale 
acestora. Organizaţia a desfăşurat următoarele activităţi şi servicii: crearea grupurilor de suport pentru 
PTH, inclusiv copii şi rude; servicii de referire pentru PTH, vizite de schimb de experienţă a lucrătorilor 
sociali care oferă servicii PTH; seminare informative pentru PTH în raioane şi în oficiul central din Bălţi. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 83 763 Euro 
 
Suport şi îngrijire pentru PTH din regiunea centru 
Implementator: Asociaţia Obştească „Centrul Regional pentru Politici Comunitare” (CRPC), Chişinău 
Director de proiect: Rodica IVTODI  
Rezumat: Proiectul prevede îmbunătăţirea calităţii vieţii PTH din regiunea centru, prin sporirea accesului 
la servicii psiho-sociale calitative. Pe parcursul anului 2011, 155 de PTH şi 68 rude ale acestora au 
beneficiat de servicii de îngrijire şi suport. Organizaţia CPRC a oferit în cadrul proiectului următoarele 
servicii: consiliere medicală, asistenţă socială, consiliere în tratamentul ARV, servicii de referire şi 
consultaţie de la egal la egal pentru PTH.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 28 500 Euro  
 
Creşterea accesului PTH la servicii de suport şi îngrijire 
Implementator: Asociaţia Obştească “Credinţa” în parteneriat cu ONG „Copilărie pentru toţi”, Chişinău 
Director de proiect: Ludmila UNTURA 
Rezumat: Proiectul prevede îmbunătăţirea calităţii vieţii PTH din Moldova, prin sporirea accesului la 
servicii psiho-sociale calitative. Până în prezent, 1355 PTH şi 122 rude ale acestora au beneficiat de 
servicii de îngrijire şi suport. Organizaţia a oferit în cadrul proiectului următoarele servicii: consiliere 
medicală, asistenţă socială, servicii de referire, consultaţie de la egal la egal, sprijin psihologic, grupuri de 
suport, consiliere în tratamentul ARV, activităţi pentru copiii infectaţi cu HIV, susţinerea rudelor, seminare 
informative în Chişinău şi în raioane. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 61 690 Euro 
 
Suport şi îngrijire pentru PTH din Bălţi, Floreşti şi Râşcani  
Implementator: Asociaţia Obştească „Credinţa – Nord”, Bălţi 
Director de proiect: Mihail CARELOV 
Rezumat: Proiectul prevede îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a accesului la servicii psiho-sociale calitative 
pentru PTH din raioanele Bălţi, Floreşti şi Râşcani. În 2011, organizaţia a acordat servicii de suport şi 
îngrijire pentru 250 de PTH şi 124 rude ale acestora. Activităţile realizate includ: asistenţă medicală şi 
socială, servicii de referire, consultaţii de la egal la egal şi grupuri de suport. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 31 487 Euro 
 
Suport şi îngrijire pentru PTH din zona de Sud a Moldovei 
Implementator: Asociaţia Obştească „Biaz Gul”, Comrat 
Director de proiect: Alexandru ZAVRICICO 
Rezumat: Scopul proiectului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii PTH prin creşterea accesului la servicii 
calitative de suport în Comrat şi în alte localităţi din Sudul ţării: Ceadâr-Lunga, Taraclia, Basarabeasca, 
Cimişlia. Au fost acordate servicii de îngrijire şi suport pentru 172 de PTH şi 277 rude ale acestora. 
Organizaţia a oferit următoarele servicii: consiliere medicală şi socială, servicii de referire, consiliere în 
tratamentul ARV, consultaţii de la egal la egal, sprijin psiho-social, grupuri de suport, referire la Centrul 
Comunitar, asistenţă psiho-socială membrilor de familie, seminare informaţionale pentru PTH. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 24 728 Euro 
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Accesul PTH din regiunea Transnistriei la suport şi îngrijire  
Implementator: Organizaţia Obştească „Triniti”, Rîbniţa 
Director de proiect: Irina GALACENCO 
Rezumat: Scopul proiectului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii PTH din Rîbniţa şi Camenca prin 
creşterea accesului la servicii psiho-sociale calitative. Pe parcursul anului, 122 de PTH şi 129 rude ale 
acestora au beneficiat de servicii de suport şi îngrijire. Serviciile acordate PTH includ: asistenţă psiho-
socială, servicii de referire şi consultaţii de la egal la egal. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 22 540 Euro 
 
Acordarea suportului şi îngrijirii PTH din or. Tiraspol şi raionul Slobozia 
Implementator: Organizaţia Obştească „Zdorovoe Buduschee”, Tiraspol 
Director de proiect: Roman SANDU 
Rezumat: Scopul proiectului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii PTH din Tiraspol şi Slobozia prin 
creşterea accesului la servicii psiho-sociale calitative. Un număr de 906 de PTH şi 202 rude ale acestora 
au beneficiat de servicii de îngrijire şi suport. Organizaţia a oferit în anul 2011 următoarele servicii: 
consiliere medicală şi socială, servicii de referire, consultaţii de la egal la egal, susţinere psihologică, 
grupuri de suport pentru PTH, seminare informaţionale pentru grupul-ţintă. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 37 790 Euro   
 
Misiunea Plus  
Implementator: Asociaţia Obştească „Miloserdie”, Bender 
Director de proiect: Maria ŢURCAN 
Rezumat: Scopul proiectului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii PTH din Bender şi suburbii prin creşterea 
accesului la servicii psiho-sociale calitative. Pe parcursul anului 2011, au fost acordate servicii pentru 158 
de PTH şi 130 rude ale acestora. Activităţile realizate de organizaţie includ: consiliere medicală şi socială, 
servicii de referire, consiliere privind complianţa la tratamentul ARV, consultaţii de la egal la egal şi sprijin 
psiho-social. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 17 276 Euro 
 
Suport psiho-social şi îngrijire pentru PTH din sudul Moldovei  
Implementator: Asociaţia Obştească „Speranţa Vieţii”, Cahul 
Director de proiect: Nicolai COL 
Rezumat: Scopul proiectului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii PTH prin creşterea accesului la servicii 
psiho-sociale calitative. Serviciile proiectului acoperă raioanele Cahul, Vulcăneşti, Leova şi Cantemir. Pe 
parcursul anului 2011, organizaţia a acordat servicii pentru 83 de PTH şi 88 rude ale acestora.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 17 021 Euro 
 
Asigurarea accesului universal al PTH la suport psiho-social  
Implementator: Asociaţia Obştească „Viaţa Nouă” în parteneriat cu ONG-ul “Mamele pentru viaţă”, 
Chişinău 
Director de proiect: Ruslan POVERGA 
Rezumat: Scopul proiectului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii PTH din R. Moldova prin creşterea 
accesului la servicii psiho-sociale calitative, acoperind următoarele localităţi: Chişinău, Anenii Noi, 
Ialoveni şi Soroca, inclusiv instituţiile penitenciare (nr. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11,13, 15, 16, 17, 18). Pe parcursul 
anului 2011, 380 de PTH şi 348 rude ale acestora au beneficiat de servicii de îngrijire şi suport. 
Organizaţia a oferit următoarele servicii: consiliere medicală şi socială, servicii de referire pentru cei care 
se eliberează din detenţie, consultaţii de la egal la egal, sprijin psihologic, grupuri de suport, seminare 
informaţionale pentru grupul-ţintă. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 79 805 Euro 
 
Suport psiho-social şi îngrijire pentru PTH din penitenciarele or. Tiraspol 
Implementator: Organizaţia Obştească „Zdorovoe Buduschee”, Tiraspol 
Director de proiect: Roman SANDU 
Rezumat: Scopul proiectului este de a îmbunătăţi calitatea vieţii PTH prin acordarea serviciilor psiho-
sociale şi consiliere privind complianţa la tratamentul ARV în trei instituţii penitenciare din Transnistria: nr. 
1 din Glinoe, nr. 2 şi nr. 3 din Tiraspol. Până în prezent, 69 de PTH au beneficiat de serviciile de îngrijire 
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şi suport. Organizaţia a oferit în instituţiile penitenciare următoarele servicii: consiliere medicală şi socială, 
consultaţii de la egal la egal, suport psihologic, activităţi de informare pentru rudele PTH, seminare 
informaţionale pentru grupul-ţintă. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 22 250 Euro   
 
Suport şi îngrijire pentru PTH din regiunea centru 
Implementator: Asociaţia Obştească „Centrul Regional pentru Politici Comunitare” (CRPC), Chişinău 
Director de proiect: Alexandr CURAŞOV  
Rezumat: Proiectul prevede facilitarea dezvoltării şi îmbunătăţirii calităţii grupurilor de suport a PTH din 
Moldova, drept parte componentă a sprijinului psiho-social oferit PTH şi are o acoperire naţională. Pe 
parcursul anului 2011, au fost efectuate 117 vizite de monitorizare la coordonatorii regionali, au fost 
organizate 16 şedinţe ale grupurilor regionale tehnice de lucru. Şedinţele de lucru ale grupurilor tehnice 
regionale au urmărit schimbul de experienţă şi bune practici dintre coordonatori, planificarea 
evenimentelor şi analiza constatărilor privind nivelul de dezvoltare/consolidare a diferitor grupuri de suport 
din regiune.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 9 972 Euro  
 
Granturi oferite ONG-urilor pentru a asigura funcţionarea a patru centre sociale regionale 
 
Centrul Regional Social Comunitar pentru acordarea suportului specializat PTH 
Implementator: Asociaţia Obştească “Respiraţia a Doua pentru Oamenii în Etate şi Inactivi din Bălţi”, Bălţi   
Director de proiect: Irina BAICALOV 
Rezumat: Proiectul urmăreşte creşterea accesului PTH la servicii calitative specializate în mun. Bălţi şi 
alte raioane din Nordul Moldovei - Briceni, Donduşeni, Drochia, Floreşti, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, 
Soroca, Făleşti, Şoldăneşti, Edineţ, Otaci, Glodeni. Scopul principal al proiectului este îmbunătăţirea 
calităţii vieţii PTH şi integrarea lor în societate. Centrul Regional a acordat 3913 de servicii, dintre care 
2435 au fost consultaţii specializate, 1478 - servicii de referire. Centrul acordă un spectru larg de servicii 
pentru PTH, precum: consultaţii medicale, sprijin psihologic, consiliere socială, asistenţă de la egal la 
egal, asistenţă la perfectarea actelor de identitate, referire la serviciile publice. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 34 626 Euro 
 
Centrul Regional Social Comunitar pentru acordarea suportului specializat PTH 
Implementator: Asociaţia Obştească „Biaz Gul”, Comrat 
Director de proiect: Svetlana GHEORGHIEVA 
Rezumat: Proiectul are scopul de a spori accesul PTH la servicii specializate de calitate în Sudul 
Moldovei, îmbunătăţirea calităţii vieţii PTH şi integrarea lor în societate. Proiectul acoperă nouă raioane: 
Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcăneşti, Taraclia, Basarabeasca, Cimişlia, Cantemir, Leova, Cahul. Centrul 
Comunitar din Comrat a acordat următoarele servicii de îngrijire şi suport pentru PTH: consultaţii de la 
egal la egal, grupuri de suport, activităţi ale „clubului social”, servicii de referire, consiliere privind 
aderenţa la terapia ARV, sprijin psiho-social, activităţi de informare a persoanelor din raioanele vizate de 
proiect despre serviciile prestate de Centrul Regional. Pe parcursul anului, Centrul a oferit persoanelor 
PTH şi rudelor acestora 1409 consultaţii, dintre care 1159 consultaţii specializate şi 250 servicii de 
referire. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 37 140 Euro 
 
Centrul Regional Social Comunitar pentru acordarea suportului specializat PTH 
Implementator: Organizaţia Obştească „Zdorovoe Buduschee” din Tiraspol  
Director de proiect: Xenia POSTOLACHI 
Rezumat: Proiectul şi-a propus creşterea accesului PTH la servicii specializate în partea de Est a 
Moldovei, îmbunătăţirea calităţii vieţii a PTH şi integrarea lor în societate. Centrul Comunitar a acordat un 
spectru larg de servicii persoanelor infectate/afectate de HIV/SIDA, precum: informaţii despre serviciile 
disponibile; evaluarea iniţială a necesităţilor beneficiarilor pentru servicii sociale; consilierea de la egal la 
egal; sprijin psihologic; consiliere în aderenţa la tratamentul ARV; consultaţii medicale; grupuri de suport 
reciproc; consultaţii telefonice la linia verde; servicii de referire; distribuirea pachetelor alimentare PTH. 
Centrul a acordat 3067 consultaţii, dintre care 2941 consultaţii specializate şi 126 servicii de referire.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 33 870 Euro 
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Centrul Regional Social Comunitar pentru acordarea suportului specializat PTH 
Implementator: Asociaţia Obştească ”Credinţa”, Chişinău 
Director de proiect: Ludmila UNTURA  
Rezumat: Scopul proiectul este de a spori accesul PTH la servicii specializate de calitate, îmbunătăţirea 
calităţii vieţii PTH şi integrarea lor în societate. Centrul a acordat un spectru larg de servicii PTH: 
consultaţii medicale, sprijin psihologic şi consiliere socială, consilierea de la egal la egal, servicii de 
referire, şcoala pacientului, etc. Timp de un an, centrul a oferit pentru PTH 9339 consultaţii, dintre care 
8382 consultaţii specializate şi 957 servicii de referire.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 57 052 Euro  
 
Granturi pentru susţinerea PTH şi copiilor infectaţi şi afectaţi de HIV/SIDA cu pachete alimentare 
şi rechizite şcolare 
Scopul acestei activităţi este de a asigura suplimentul nutriţional necesar persoanelor care trăiesc cu HIV, 
precum şi ajutorul pentru procurarea articolelor de îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite şcolare copiilor 
infectaţi / afectaţi de HIV/SIDA, pentru a le asigura o alimentaţie adecvată, pentru a promova aderenţa la 
tratamentul ARV, a susţine activitatea fizică şi calitatea bună a vieţii.  
 
Implementator: Asociaţia Obştească “Respiraţia a Doua pentru Oamenii în Etate şi Inactivi din 
Bălţi”, Bălţi   
Director de proiect: Irina BAICALOV 
Rezumat: În anul 2011, organizaţia a distribuit 897 pachete alimentare pentru 263 PTH şi 24 copii 
infectaţi cu HIV. Copiii au primit şi articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite şcolare.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 38 660 Euro  
 
Implementator: Asociaţia Obştească “Credinţa”, Chişinău 
Director de proiect: Ludmila UNTURA 
Rezumat: Organizaţia a distribuit 1578 pachete alimentare pentru 387 PTH şi 199 copii infectaţi / afectaţi 
de HIV/SIDA. Un număr de 28 copii HIV infectaţi au primit articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi 
rechizite şcolare.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 59 340 Euro  
 
Implementator: Organizaţia Obştească „Zdorovoe Buduschee”, Tiraspol 
Director de proiect: Xenia POSTOLACHI 
Rezumat: Organizaţia a distribuit 1149 pachete alimentare pentru 364 PTH şi 110 copii infectaţi / afectaţi 
de HIV/SIDA. Alţi 21 de copii HIV infectaţi au primit articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite 
şcolare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 44 470 Euro 
 
Implementator: Asociaţia Obştească „Biaz Gul”, Comrat 
Director de proiect: Svetlana GHEORGHIEVA 
Rezumat: Organizaţia a distribuit 280 pachete alimentare pentru 81 PTH şi 10 copii infectaţi / afectaţi de 
HIV/SIDA. Alţi 10 copii HIV infectaţi au primit articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite şcolare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 12 900 Euro 
 
Alte granturi 
 
Creşterea capacităţilor prestatorilor de servicii în domeniul HIV/SIDA prin învăţământul la distanţă 
bazat pe web 
Implementator: Asociaţia Obştească „Master în Sănătate Publică’’, în parteneriat cu Şcoala de Sănătate 
Publică  
Director de proiect: Oleg LOZAN 
Rezumat: Scopul proiectului este consolidarea capacităţilor prestatorilor de servicii medicale în domeniul 
HIV/SIDA, prin intermediul învăţământului la distanţă. În acest scop, organizaţia a elaborat un sistem de 
învăţământ la distanţă şi programele de studii în domeniul HIV/SIDA, pentru instruirea continuă. Pe 
parcursul anului 2011, 130 de persoane au beneficiat de cursuri de instruire la distanţă bazate pe web. 
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De asemenea, organizaţia a realizat câteva seminare de instruire pentru medicii de familie şi medicii 
infecţionişti din sistemul de sănătate publică, după cum urmează: 18-21 mai (40 participanţi), 25-28 mai 
(52 participanţi). 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 173 603 Euro suma totală a grantului, dintre care 72 833 Euro 
pentru anul 2011 
 
Consolidarea Ligii Naţionale a persoanelor care trăiesc cu HIV 
Implementator: Asociaţia Obştească „Liga Naţională a PTH”, Chişinău 
Director de proiect: Igor CHILCEVSCHI 
Rezumat: Scopul principal al proiectului este consolidarea capacităţilor Ligii Naţionale a PTH din 
Moldova. Pentru atingerea scopului propus, Liga a realizat un şir de activităţi, inclusiv seminare şi ateliere 
de lucru cu participarea a 196 persoane: Colectarea de fonduri şi procurări, Managementul ONG-urilor, 
Programul Naţional de Prevenire şi Control HIV/SIDA şi ITS pentru perioada 2011-2015 – priorităţi şi 
realităţi”, Servicii nemedicale pentru PTH, Asistenţă psiho-socială pentru copiii infectaţi cu HIV şi familiile 
acestora, Monitorizare şi evaluare. Mai mult de atât, pentru a consolida abilităţile de comunicare ale 
membrilor Ligii PTH cu autorităţile publice, donatorii, ONG-urile şi alţi parteneri, Liga Naţională a PTH a 
finanţat cursuri de limbă engleză şi română de care au beneficiat 202 persoane.       
Liga Naţională a PTH a publicat 42 412 materiale informaţionale, utilizate în cadrul activităţilor de 
informare şi a evenimentelor tematice. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 135 594 Euro 
 
Granturi oferite pentru organizarea evenimentelor speciale (Ziua Mondială de Combatere SIDA, 
Ziua de comemorare a persoanelor decedate de SIDA) 
 
Ziua de comemorare a persoanelor decedate de SIDA 
 
Implementator: Asociaţia Obştească ”Vis Vitalis”, Ungheni 
Director de proiect: Igor OBADĂ 
Rezumat: Scopul campaniei a fost prevenirea comportamentului cu risc sporit de infectare cu HIV (în 
special comportamentul sexual), prin promovarea unui mod de viaţă sănătos în rândul tinerilor, 
combaterea stigmei şi discriminării PTH. Obiectivele proiectului au fost atinse prin implementarea 
următoarelor activităţi: concursul ziarelor de perete pentru elevii din licee, marş de comemorare, 
diseminarea broşurilor şi pliantelor tematice.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 495 Euro  
 
Implementator: Asociaţia Obştească ”Tinerele Femei - Cernoleuca”, Donduşeni 
Director de proiect: Tatiana COJOCARU 
Rezumat: Campania de informare Îmi pasă, mă implic şi-a propus sensibilizarea comunităţii din 
Donduşeni şi Soroca cu privire la stigmatizarea şi discriminarea PTH şi sporirea cunoştinţelor despre 
infecţia HIV în rândul populaţiei tinere din regiune. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 475 Euro  
 
Implementator: Asociaţia Obştească ”Şansa Plus”, Bălţi  
Director de proiect: Serghei DAMASCHIN 
Rezumat: Proiectul a avut scopul de a informa şi sensibiliza comunitatea din mun. Bălţi în privinţa infecţiei 
HIV, precum şi de a consolida eforturile în abordarea eficientă privind diminuarea stigmatizării şi 
discriminării faţă de PTH.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 480 Euro  
 
Implementator: Asociaţia Obştească „Respiraţia a Doua pentru Oamenii în Etate şi Inactivi”, Bălţi  
Director de proiect: Irina BAICALOV 
Rezumat: Proiectul a avut scopul de a sensibiliza comunitatea despre problemele cu care se confruntă 
persoanele PTH din Moldova. Activităţile desfăşurate sub genericul Panglica Roşie şi masa rotundă unde 
au participat actorii cheie din domeniu au fost realizate în raionul Donduşeni. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 500 Euro  
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Implementator: Asociaţia Obştească „Miloserdie”, Bender 
Director de proiect: Maria ŢURCAN 
Rezumat: Obiectivul proiectului a fost de a  informa şi sensibiliza comunitatea cu privire la HIV/SIDA, de a 
consolida eforturile în a diminua stigmatizarea şi discriminarea faţă de PTH în raionul Bender. Obiectivele 
proiectului au fost atinse prin seminare informative pentru elevi şi studenţi, podul de flori peste Nistru, 
Marşul de toleranţă, activităţi de informare, inclusiv cu participarea motocicliştilor.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 500 Euro  
 
Implementator: Asociaţia Obştească „Biaz Gul”, Comrat 
Director de proiect: Alexandr ZAVRICICO  
Rezumat: Proiectul şi-a propus să informeze şi sensibilizeze comunitatea cu privire la HIV/SIDA în 
Comrat, precum şi să consolideze eforturile în diminuarea stigmatizării şi discriminării faţă de PTH din 
raioanele Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti. Principalele obiective ale proiectului au fost atinse prin următoarele 
activităţi: seminare informative pentru studenţi, distribuirea materialelor informative în rândul studenţilor şi 
tinerilor, activitatea Panglica Roşie, lansarea baloanelor şi alte activităţi tematice. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 437 Euro  
 
Ziua Mondială de Combatere SIDA 
 
Implementator: Asociaţia Copiilor şi Tinerilor „Generaţia Ta”, Drochia 
Director de proiect: Nelea IURCOL  
Rezumat: Proiectul a urmărit sensibilizarea comunităţii, în special tinerii, cu privire la infecţia HIV în 
raionul Drochia, de a spori responsabilitatea pentru sănătatea personală şi de a promova toleranţa şi 
comportamentul etic faţă de PTH. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 492 Euro  
 
Implementator: Asociaţia Obştească ”Tinerele Femei - Cernoleuca”, Donduşeni 
Director de proiect: Tatiana COJOCARU 
Rezumat: Activităţile au urmărit scopul de a spori cunoştinţele despre infecţia HIV în rândul populaţiei 
tinere şi a personalului medical din raionul Donduşeni. În acest context, au fost organizate următoarele 
activităţi: seminare informative cu elevii de liceu, un seminar cu personalul medical din spitalul raional din 
Donduşeni, o masă rotundă cu participarea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA din Donduşeni, un talk-
show la televiziunea locală, distribuirea broşurilor şi pliantelor.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 500 Euro  
 
Implementator: Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ”Tineri pentru tineri”, Cimişlia  
Director de proiect: Svetlana MOROZ 
Rezumat: Scopul principal al proiectului a fost educarea adolescenţilor în asumarea responsabilităţii 
pentru sănătatea proprie, aceştia fiind informaţi despre consecinţele comportamentului cu risc sporit. 
Astfel, au fost organizate: flash-mob în centrul oraşului Cimişlia, program tematic la televiziune, activităţi 
de informare, unde au fost distribuite broşuri şi pliante, o masă rotundă cu asistenţii medicali ai CMF din 
Cimişlia. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 469 Euro  
 
Implementator: Asociaţia Obştească ”Feme-ia”, Glodeni 
Director de proiect: Nadejda SCRIPNIC 
Rezumat: Proiectul şi-a propus să informeze şi sensibilizeze comunitatea cu privire la infecţia HIV, 
precum şi de a consolida eforturile în combaterea HIV/SIDA în raionul Glodeni. În acest scop, 
următoarele activităţi au fost organizate: un seminar informativ pentru elevii de liceu, flash-mob cu 
genericul Demonstraţi sprijinul, colectarea fondurilor pentru copiii HIV pozitivi din raionul Glodeni şi 
prezentarea scenetelor în cadrul teatrului social pentru tineri. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 500 Euro  
 
Implementator: Asociaţia Obştească ”Viaţa Nouă”, filiala ”Pas cu Pas”, Cahul 
Director de proiect: Svetlana CIOBANU 
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Rezumat: Proiectul a urmărit informarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la HIV/SIDA şi 
consolidarea eforturilor în diminuarea stigmatizării şi discriminării faţă de PTH în regiunea de Sud a ţării. 
În acest scop, un şir de activităţi au fost desfăşurate, precum: o sesiune de informare pentru soldaţii din 
unitatea militară locală, activităţi tematice realizate la trei discoteci din Cahul, organizarea unui concert 
tematic, activităţi cu mass-media. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 500 Euro  
 
Implementator: Asociaţia Obştească ”Biaz Gul”, Comrat 
Director de proiect: Svetlana GHEORGHIEVA 
Rezumat: Obiectivul campaniei a fost de a sensibiliza comunitatea cu privire la HIV/SIDA şi de a promova 
toleranţa şi comportamentul etic faţă de persoanele PTH. Următoarele activităţi au fost implementate: 
seminare informative pentru studenţii din universităţi, activităţi tematice desfăşurate la discoteca din 
Comrat, activităţi de informare în cadrul cabinetului de Testare şi Consiliere Voluntară (TCV)  din Comrat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 500 Euro 
 
Toţi beneficiarii de granturi ai Fundaţiei Soros-Moldova din cadrul proiectului “Îngrijire şi suport pentru 
persoanele cu HIV", finanţat din sursele GFATM, runda a 8-a, au participat sau au organizat activităţi cu 
ocazia Zilei de comemorare a persoanelor decedate de SIDA şi a Zilei Mondiale de Combatere a SIDA. 
 
Participarea la evenimente internaţionale 
Pe parcursul anului 2011, 23 de membri ai Ligii PTH şi reprezentanţi ai ONG-urilor care implementează 
activităţi în cadrul proiectului Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV au participat la evenimente 
internaţionale. Participarea membrilor Ligii PTH la evenimentele internaţionale a avut scopul stabilirii unor 
relaţii noi de colaborare şi parteneriat cu ONG-urile din Europa de Est, de a face schimb de experienţă, 
precum şi de a contribui la extinderea reţelei comunităţii PTH. 
 
Participarea reprezentanţilor Ligii PTH la conferinţa internaţională ”HIV în regiunea Europeană – 
Unitate şi Diversitate”, desfăşurată în perioada 25-27 mai, 2011, Estonia  
Beneficiar: Alexandr CURAŞOV, Alexandr BIURICOV, Veaceslav TONCOGLAZ, Luminiţa RADU, Irina 
BAICALOV, Alexandr ZAVRICICO, Veaceslav MULEAR, Irina BELEVTOVA, Artur BUFNEAC 
Cheltuieli pentru participare - 8 512 Euro 
 
Participarea la seminarul „Îngrijire psiho-socială, suport, educaţie şi protecţie a copiilor şi 
adolescenţilor infectaţi / afectaţi de HIV / SIDA”, desfăşurat în perioada 1-20 mai, 2011, Israel 
Beneficiari: Tatiana ŞCARUBA, Galina PRAVIŢCHI 
Cheltuieli pentru participare - 986 Euro 
 
Participarea la atelierul de lucru „Dezvoltarea liderismului în rândul adolescenţilor afectaţi de HIV / 
SIDA”, desfăşurat în perioada 28-31 mai, 2011, Ucraina  
Beneficiari: Ludmila UNTURA, Pavel CHILCEVSCHI 
Cheltuieli pentru participare - 590 Euro 
 
Participarea la „Conferinţa internaţională a organizaţiilor de tineret din CSI, prevenirea infecţiei HIV 
în rândul tinerilor şi studenţilor”, desfăşurată în perioada 29-30 septembrie, 2011, Belarus.  
Beneficiari: Andrei CASPAROV, Andrei VACARCIUC, Corina BRATUNOVA 
Cheltuieli pentru participare - 354 Euro 
 
Participarea la „Forumul Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) 6  pentru Europa de Est şi 
Asia Centrală pentru combaterea HIV / SIDA, Tuberculozei, Malariei şi altor boli”, desfăşurat în 
perioada 10-12 octombrie, 2011, Rusia.  
Beneficiari: Ruslan HAIBULIN, Irina GALACENCO, Roman SANDU, Alexandr CURASOV, Irina 
BAICALOV, Corina BUNIC 
Cheltuieli pentru participare - 5 661 Euro 
 
Participarea la conferinţa "Depăşirea limitelor în Europa - realităţi în schimbare şi diferenţe", 12-14 
decembrie, 2011, Ljubljana, Slovenia 
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Beneficiar: Denis MARUHA 
Cheltuieli pentru participare - 234 Euro 
 
Organizarea cursurilor locale de instruire 
 
Curs de instruire pentru asistenţii sociali în domeniul HIV/SIDA 
Pe parcursul anului 2011, au fost realizate şase cursuri de instruire pentru 158 asistenţi sociali din diferite 
raioane ale Moldovei. Cursurile de instruire au fost organizate la Chişinău, Institutul Muncii, în perioadele:  
17-18 februarie (24 participanţi), 11-13 mai (29 participanţi), 13-15 iulie (24 participanţi), 5-7 octombrie 
(25 participanţi), 16-18 noiembrie (25 participanţi) şi 14-16 decembrie (28 participanţi).  
Cheltuieli pentru realizarea instruirii - 14 434 Euro 
 
Curs de instruire pentru personalul medical din cadrul Consiliului Republican de Expertiză 
Medicală a Vitalităţii şi Consiliului Republican Experimental, Protezare, Ortopedie şi Reabilitare  
Pe parcursul anului 2011, au fost organizate două cursuri de instruire, unde au participat 66 de persoane. 
Cursurile de instruire au fost organizate în incinta  Institutului Muncii, Chişinău, în perioadele 26-28 aprilie 
şi 8-10 iunie 2011. 
Cheltuieli pentru realizarea instruirii - 3 795 Euro 
 
Atelier de lucru ”Analiza situaţiei şi identificarea necesităţilor pentru dezvoltarea bazei de date 
republicane pentru evidenţa beneficiarilor de ajutor material” pentru specialiştii Fondului 
Republican şi Fondurilor Locale de Susţinere a Populaţiei  
În perioada 22-23 septembrie, 2011, în incinta Institutului Muncii, Chişinău, a fost organizat atelierul de 
lucru pentru identificarea necesităţilor pentru dezvoltarea bazei de date republicane, în cadrul căruia 
au participat 38 de specialişti. 
Cheltuieli pentru realizarea instruirii - 1 073 Euro 
 
Atelier de lucru pentru consolidarea capacităţilor funcţionarilor din sistemul protecţiei sociale în 
HIV/SIDA/ITS  
În perioadele 10-12 martie şi 16-17 decembrie, 2011, la Vadul lui Vodă, au fost instruiţi 47 de 
reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi ai Grupului Tehnic de Lucru "Asistenţă 
Socială şi Protecţie pentru persoanele afectate de TB/HIV" al Consiliului Naţional de Coordonare TB/HIV. 
Participanţii din cadrul atelierului de lucru au fost instruiţi în următoarele subiecte: planificare strategică, 
monitorizare şi evaluare, bune practici în HIV/SIDA.  
Cheltuieli pentru realizarea instruirii - 6 817 Euro 
 
Curs de instruire ”Creşterea capacităţilor Serviciului narcologic în sporirea aderenţei la 
tratamentul ARV şi terapia de substituţie” 
Pe parcursul anului 2011, au fost organizate două cursuri de instruire, în perioadele 18-10 iulie şi 20-22 
iulie, unde au participat 44 specialişti din cadrul serviciului narcologic. Cursul de instruire a fost desfăşurat 
în incinta hotelului ”IT Relax”, Vadul lui Vodă. 
Cheltuieli pentru realizarea instruirii - 6 172 Euro 
 
Sesiune de instruire pentru managerii taberelor de vară în domeniul HIV/SIDA 
La 17, 18, 19 şi 20 mai, 2011, în incinta Institutului Muncii, Chişinău, au fost organizate patru sesiuni de 
instruire în domeniul HIV/SIDA, pentru managerii şi personalul taberelor de vară, cu durata de o zi. Au 
fost instruiţi 89 manageri şi instructori ai taberelor de vară. 
Cheltuieli pentru realizarea instruirii - 2 022 Euro 
 
Curs de instruire „Îngrijirea copiilor infectaţi / afectaţi de HIV/SIDA în serviciul de asistenţă 
parentală profesionistă” 
În perioadele 24-25 februarie, 3-4 martie, 29-30 noiembrie şi 1-2 decembrie, 2011, în incinta Institutului 
Muncii, Chişinău, au fost organizate patru cursuri de instruire pentru 86 asistenţi parentali profesionişti. 
Participanţii la cursul de instruire au fost pregătiţi în prestarea asistenţei parentale profesioniste copiilor, 
inclusiv copiilor infectaţi / afectaţi de HIV/SIDA. 
Cheltuieli pentru realizarea instruirii - 6 039 Euro 
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Curs de instruire ”Dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor grupurilor de suport” 
În perioada 24-25 martie, 2011, în incinta hotelului ”Vila Verde”, Chişinău, 39 de coordonatori ai grupurilor 
de suport  din cadrul a zece ONG-uri au beneficiat de instruire. 
Cheltuieli pentru realizarea instruirii - 3 056 Euro 
  
Alte activităţi 
 
Conferinţa Naţională HIV/SIDA 
Conferinţa Naţională HIV/SIDA a fost organizată în perioada 5-7 Decembrie, 2011, la Chişinău, în incinta 
Palatului Republicii. Evenimentul a găzduit peste 150 de participanţi naţionali şi internaţionali, inclusiv 
reprezentanţi ai instituţiilor de stat şi internaţionale, invitaţi din Ucraina, România şi Rusia, reprezentanţi ai 
mediului academic şi ai ONG-urilor active în domeniul HIV/SIDA. Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat 
sub genericul Zero infecţii noi, Zero stigmatizare şi Zero decese din cauza HIV/SIDA. Conferinţa s-a 
încheiat cu semnarea unei Rezoluţii. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 33 974 Euro 
 
Evaluarea statutului socio-economic al PTH 
Studiul „Evaluarea statutului socio-economic al persoanelor cu HIV” a demarat în luna februarie 2011. 
Fundaţia Soros-Moldova a angajat un consultant naţional pentru elaborarea metodologiei de realizare a 
studiului, iar Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing „CBS-AXA” a fost selectat pentru realizarea 
chestionării în teren. Chestionarea a fost făcută pe un eşantion de 300 persoane, iar interviurile 
aprofundate  pe un eşantion de 20 persoane. În scopul identificării viziunii actorilor cheie din domeniu, au 
fost organizate 5 focus grupuri, unde au participat diferite categorii de persoane: reprezentanţi din 
domeniul educaţiei, sănătăţii, asistenţei sociale, angajatori şi reprezentanţi ai ONG-urilor. Rezultatele 
preliminare ale studiului „Evaluarea statutului socio-economic al persoanelor cu HIV din Moldova” au fost 
prezentate în cadrul Conferinţei Naţionale HIV / SIDA din decembrie 2011.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 14 009Euro 
 
Elaborarea standardelor de calitate pentru Centrele Comunitare Regionale 
Standardele minime de calitate pentru serviciile prestate în cadrul Centrelor Comunitare Regionale au 
fost elaborate în baza Regulamentului-cadru de funcţionare a Centrelor Regionale Comunitare. 
Documentul urmează a fi prezentat spre examinare şi dezbateri grupului tehnic de lucru "Asistenţă 
Socială şi Protecţie pentru persoanele afectate de TB/HIV" al Consiliului Naţional de Coordonare  TB/HIV, 
ulterior fiind prezentat Guvernului spre aprobare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 1 232 Euro 
 
Elaborarea regulamentului cadrul pentru organizarea şi funcţionarea Centrelor Regionale 
Comunitare 
Fundaţia Soros-Moldova a angajat un consultant naţional care a oferit asistenţă tehnică ONG-urilor în 
procesul de elaborare şi definitivare a documentelor şi regulamentelor interne, în baza regulamentului 
cadru pentru organizarea şi funcţionarea Centrelor Regionale Comunitare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 1 012 Euro 
 
Organizarea taberelor de vară pentru copii infectaţi / afectaţi de HIV/SIDA şi a activităţilor de 
instruire pentru mamele acestora 
În vara anului 2011, 350 de persoane, dintre care 239 copii infectaţi /afectaţi de HIV şi 111 părinţi şi tutori, 
au beneficiat de odihnă în două tabere de vară. Odihna de vară a fost organizată în mai multe schimburi 
în lunile iulie şi august. Mai mult ca atât, părinţii şi tutorii au beneficiat de instruire în domeniul HIV/SIDA. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului -  41 309 Euro 
 
Suport pentru grupul tehnic de lucru "Asistenţă Socială şi Protecţie pentru persoanele afectate de 
TB/HIV" al Consiliului Naţional de Coordonare  
Grupul Tehnic de Lucru al Consiliului Naţional de Coordonare a programelor TB/HIV/ITS a fost instituit 
prin ordinul Ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 12-P din 14 ianuarie 2010, pentru a facilita 
colaborarea şi buna gestionare a activităţilor realizate de actorii principali din domeniu. În 2011, au avut 
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loc şase şedinţe ale grupului, după cum urmează: la 25 ianuarie, 3 martie, 23 mai, 1 iulie, 24 august şi 23 
decembrie. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 800 Euro 
 
Publicarea materialelor informaţionale pentru a sprijini activităţile de Informare, Educare şi 
Comunicare (IEC) ale ONG-urilor 
În acest an, pentru a sprijini activităţile de IEC ale ONG-urilor, un număr total de 156.000 de materiale 
informative au fost publicate şi diseminate ONG-urilor, care beneficiază de granturi din partea Fundaţiei 
Soros-Moldova, din sursele GFATM, runda a 8-a. 
 Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 18 074 Euro 
 
Granturi oferite ONG-urilor pentru sprijinul pacienţilor cu TB şi membrii familiilor acestora 
 
Prevenirea răspândirii şi depistarea timpurie a cazurilor de TB în r. Orhei   
Implementator: Centrul pentru educaţie şi reabilitare a adolescenţilor „Adolescentul”, Orhei 
Director de proiect: Svetlana ROMANOVA 
Rezumat: Scopul proiectului este îmbunătăţirea ratei de succes a tratamentului în rândul pacienţilor cu 
tuberculoză în r. Orhei, prin promovarea depistării precoce a tuberculozei şi sporirea aderenţei la 
tratament. Pe parcursul anului 2011, ONG-ul a oferit servicii pentru 810 persoane (183 de pacienţi cu TB 
şi 627 persoane din grupuri cu risc sporit de infectare). Organizaţia a desfăşurat următoarele activităţi şi 
servicii: informarea populaţiei generale cu privire la TB; informare, educare şi comunicare, consultaţii şi 
consiliere specializate (psihologice şi sociale) pentru persoanele cu TB şi persoanele cu risc înalt de 
îmbolnăvire (contacţi şi persoane CDI). 
De asemenea, echipa proiectului, în parteneriat cu ONG ”Carlux”, a oferit sprijin social din sursele 
GFATM tuturor pacienţilor cu TB din r. Orhei (ajutor social în valoare de 90 Euro, ajutor material pentru 
pacienţii aderenţi la tratament şi rambursarea cheltuielilor de transport). 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 11 540 Euro 
 
Activităţi de prevenire, identificare timpurie şi referire pentru tratament TB în grupurile cu risc în 
mun. Bălţi 
Implementator: Asociaţia Obştească ”Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, filiala Bălţi 
Director de proiect: Аla IAŢCO 
Rezumat: Obiectivul principal al proiectului este îmbunătăţirea ratei de succes a tratamentului în rândul 
persoanelor cu TB din mediul CDI din mun. Bălţi, prin creşterea identificării timpurii a cazurilor de TB şi 
sporirea aderenţei la tratament. În cadrul proiectului, a fost semnat un acord de colaborare cu 
Departamentul Ftiziopneumologie a Spitalului Municipal Bălţi pentru facilitarea accesului beneficiarilor 
organizaţiei la servicii de diagnostic şi tratament. 
Pe parcursul anului 2011, un număr de 392 persoane CDI din mun. Bălţi (inclusiv 51 bolnavi TB) au 
beneficiat de serviciile proiectului şi anume: informare şi consiliere de la egal la egal; sprijin psihologic; 
consiliere pre- şi post- diagnostic TB (inclusiv pentru sporirea aderenţei la tratamentul antituberculos); 
grupuri de suport reciproc; consultaţii telefonice la linia verde, referire şi însoţire la instituţia medicală. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 10 640 Euro 
 
Îmbunătăţirea Programului de Control al Tuberculozei în regiunea transnistreană a Republicii 
Moldova prin implicarea comunităţii  
Implementator: „Medico-Soţialinie Programî” Necomercescoe Partnerstvo  
Director de proiect: Vitalie MOROŞAN  
Rezumat: Obiectivul principal al proiectului este reducerea ratei de abandon al tratamentului 
antituberculos şi creşterea solicitărilor pacienţilor cu TB la serviciile medicale din regiune. Pe parcursul 
anului 2011, în cadrul proiectului, au fost oferite următoarele: facilitarea tratamentului direct observat la 
domiciliu pentru 47 de pacienţi TB din grupurile social-vulnerabile, servicii de informare prin intermediul 
teatrului social pentru 844 persoane din grupul de risc sporit la TB, organizarea a nouă şedinţe 
informaţionale, unde au participat 262 persoane din localităţile regiunii transnistrene cu incidenţă sporită 
la TB. 
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De asemenea, echipa proiectului, în parteneriat cu ONG Carlux, a oferit sprijin social din sursele GFATM 
tuturor pacienţilor cu TB din regiunea transnistreană (ajutor social în valoare de 90 EURO, ajutor material 
pentru pacienţii aderenţi la tratament şi rambursarea cheltuielilor de transport).  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 16 426 Euro 
 
Sporirea rolului pacientului şi comunităţii în controlul TB în Chişinău  
Implementator: Asociaţia Obştească ”Pentru Prezent şi Viitor”, Chişinău 
Director de proiect: Cristina MORARU 
Rezumat: Scopul proiectului este de a reduce morbiditatea şi mortalitatea TB în R. Moldova prin 
promovarea depistării precoce a tuberculozei şi obţinerea unei rate înalte de succes a tratamentului în 
rândul pacienţilor cu tuberculoză din Chişinău. Serviciile proiectului includ activităţi de informare, educare 
şi comunicare, consultaţii şi consiliere specializată (psihologică şi socială) a persoanelor cu TB şi celor 
din grupuri de risc (contacţi şi persoane utilizatoare de droguri injectabile). În anul 2011, 526 persoane au 
beneficiat de serviciile proiectului, inclusiv 294 persoane cu TB. 
De asemenea, echipa proiectului, în parteneriat cu ONG Carlux, a oferit ajutor social din sursele GFATM 
tuturor pacienţilor cu TB din mun. Chişinău. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 18 790 Euro 
 
Susţinerea şi instruirea pacienţilor cu TB 
Implementator: Asociaţia Obştească „SMIT”' Asociaţia Naţională a Bolnavilor de Tuberculoză din 
Republica Moldova (Societatea Moldovei împotriva tuberculozei),  Bălţi 
Director de proiect: Oxana RUCŞINEANU 
Rezumat: Proiectul are scopul de a îmbunătăţi starea sănătăţii pacienţilor cu tuberculoză şi micşorarea 
ratei de răspândire a infecţiei în rândul persoanelor cu risc sporit. Un număr de 105 pacienţi cu TB din r. 
Floreşti, aflaţi în faza de continuare a tratamentului, şi 139 de persoane din grupul de risc sporit de 
îmbolnăvire, au beneficiat de servicii de informare, comunicare şi educare, consiliere de la egal la egal, 
precum şi de activităţi de referire la alte servicii comunitare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 15 860 Euro 
 
Să luptăm împreună împotriva tuberculozei  
Implementator: Asociaţia Obştească "Speranţa Terrei”, Bălţi 
Director: Feodora RODIUCOVA 
Rezumat: Proiectul şi-a propus îmbunătăţirea ratei de succes a tratamentului în rândul pacienţilor cu 
tuberculoză din mun. Bălţi şi raioanele Rîşcani, Glodeni, Făleşti şi Sîngerei. Pe parcursul anului 2011, un 
număr de 91 persoane din mun. Bălţi şi raionul Rîşcani au beneficiat de următoarele activităţi şi servicii: 
tratament direct observat la domiciliu de către DOT suporteri, grupuri de suport pentru bolnavii cu TB şi 
membrii familiilor acestora; consiliere psihologică şi  consultaţii ale medicului reabilitolog; acces la servicii 
de fizioterapie. De asemenea, echipa proiectului, în parteneriat cu ONG Carlux, a oferit ajutor social din 
sursele GFATM tuturor pacienţilor cu TB din mun. Bălţi şi raioanele Rîşcani, Glodeni, Făleşti şi Sîngerei.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 20 762 Euro 
 
Nu fi indiferent 
Implementator: Asociaţia Obştească ”Cuget'', s. Izvoare, r. Făleşti 
Directori de proiect: Mariana COVALCIUC / Eugenia MOISEI 
Rezumat: Obiectivul principal al proiectului este promovarea implicării şi participării societăţii civile, 
voluntarilor în reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin TB în r. Făleşti. Pentru realizarea lui, în 32 de 
localităţi rurale din r. Făleşti, a fost creată o reţea de grupuri de suport. Un număr de 48 de persoane cu 
TB şi 176 de persoane cu risc sporit de îmbolnăvire au beneficiat de activităţi de informare, educare, 
consiliere şi ajutor social oferit de către membrii grupurilor de suport pe parcursul anului 2011.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 8 245 Euro 
 
Controlul eficient al TB prin parteneriat social multilateral  
Implementator: Asociaţia Obştească ”CONSENS Centrul de Politici Socio-economice”, Sîngerei  
Director de proiect: Ludmila PROCIUC 
Rezumat: Obiectivul principal al proiectului este consolidarea eforturilor  în vederea asigurării  controlului 
tuberculozei. Pe parcursul anului 2011, proiectul a oferit servicii de informare, educare şi comunicare, 
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asistenţă psihologică şi consiliere de la egal la egal pentru 317 persoane din r. Sîngerei (100 persoane cu 
TB şi 217 membri ai familiilor acestora). 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 9 990 Euro 
 
Fortificarea sistemului de Tratament Direct Observat în instituţiile penitenciare din RM  
Implementator: Asociaţia Obştească ”CARLUX”  
Director de proiect: Lilian SEVERIN 
Rezumat: Proiectul are scopul de a fortifica Tratamentul Direct Observat în instituţiile penitenciare din RM. 
Pe parcursul anului 2011, 192 de pacienţi cu TB (100% din numărul persoanelor cu TB deţinute în IP-13 
şi P16) au beneficiat de consiliere şi ajutor alimentar zilnic. Totodată, au fost oferite activităţi de 
informare, comunicare şi educare a deţinuţilor cu TB neaderenţi la tratamentul antituberculos. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 10 274 USD 
 
Alte granturi 
 
Împreună pentru o societate fără tuberculoză  
Implementator: Asociaţia Obştească „SMIT'' Asociaţia Naţională a Bolnavilor de Tuberculoză din 
Republica Moldova (Societatea Moldovei împotriva tuberculozei),  Bălţi 
Director de proiect: Oxana RUCŞINEANU 
Rezumat: Proiectul şi-a propus diminuarea stigmei şi discriminării persoanelor cu TB şi sporirea implicării 
societăţii în soluţionarea problemelor persoanelor cu TB prin formarea parteneriatelor locale. În acest 
scop, echipa proiectului a organizat patru mese rotunde cu participarea reprezentanţilor APL, asistenţei 
medicale şi asistenţei sociale din raioanele Ocniţa, Edineţ, Donduşeni şi Soroca; a participat, alături de 
colaboratorii Departamentul de Ftiziopneumologie a Spitalului Clinic Municipal Bălţi, în cadrul consultărilor 
publice ale proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de 
aplicare a spitalizării temporare coercitive în instituţiile ftiziopneumologice specializate, persoanelor 
bolnave de tuberculoză în formă contagioasă..   
De asemenea, în anul 2011, echipa proiectului a organizat şedinţe de informare de la egal la egal pentru 
305 pacienţi cu TB spitalizaţi în cinci instituţii de profil din republică (Institutul Republican de 
Ftiziopneumologie; Spitalul Municipal de Ftiziopneumologie Chişinău; Spitalul de Ftiziopneumologie 
Vorniceni; Departamentul de Ftiziopneumologie al Spitalului Clinic Municipal Bălţi; Secţia de 
Ftiziopneumologie a Spitalului Raional Floreşti). 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 11 752 Euro 
 
Implicarea clerului Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni în controlul tuberculozei 
Implementator:  Episcopia de Ungheni şi Nisporeni, or. Ungheni 
Director de proiect: Valeriu MUSTEAŢĂ 
Rezumat: Scopul acestui proiect este de a spori implicarea reprezentanţilor Episcopiei de Ungheni şi 
Nisporeni în controlul tuberculozei în regiune. În acest scop, au fost organizate şase sesiuni 
informaţionale pentru lucrătorii Bisericii Ortodoxe. În cadrul acestor sesiuni, 180 de lucrători ai bisericilor 
Ortodoxe din Episcopie au fost informaţi despre aspectele medicale ale tuberculozei şi aspectele 
teologice de susţinere a pacienţilor cu TB şi membrii familiilor lor. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 4 190 Euro 
 
Implicarea Bisericii Ortodoxe în prevenirea Tuberculozei în Moldova 
Implementator:  Asociaţia Obştească ”Centrul Regional pentru Politici Comunitare”  
Director de proiect: Rodica IFTODI 
Rezumat: Obiectivul proiectului este de a sensibiliza clerul bisericesc faţă de problema tuberculozei, 
precum şi sporirea implicării personalului Bisericilor Ortodoxe în activităţi de combatere şi prevenire TB. 
Pe parcursul anului 2011, au fost organizate 38 de sesiuni informaţionale, unde au participat 988 de 
lucrători ai Bisericii Ortodoxe. De asemenea, în noiembrie 2011, organizaţia a lansat o competiţie 
deschisă pentru susţinerea centrelor sociale ataşate Bisericii Ortodoxe, care vor oferi activităţi de 
susţinere a pacienţilor cu TB şi membrilor familiilor acestora. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 48 320 Euro 
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Organizarea cursurilor locale de instruire 
 
Organizarea Cursurilor de instruire pentru coordonatorii ONG-urilor social-active implicate în 
activităţi de control al TB 
Pe parcursul anului 2011, la Chişinău, au fost organizate două cursuri de instruire cu genericul 
„Implicarea sectorului neguvernamental în controlul tuberculozei”, în perioada 1-3 martie (26 
participanţi) şi 18-20 octombrie (24 participanţi). 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 4 203 Euro 
 
Organizarea Cursurilor de instruire pentru voluntarii ONG active în domeniul TB 
Pe parcursul anului 2011, au fost realizate zece cursuri de instruire, cu genericul „Implicarea 
comunităţii în controlul tuberculozei”, pentru voluntarii din cadrul ONG-urilor care oferă asistenţă 
pacienţilor cu TB, după cum urmează: 29-30 martie, la Orhei, 21 participanţi; 5-6 aprilie, la Chişinău, 16 
participanţi; 12-13 aprilie, la Bălţi, 16 participanţi; 17-18 mai, la Făleşti, 16 participanţi); 24-25 mai, la 
Floreşti, 25 participanţi; 7-8 iunie, la Bălţi, 16 participanţi; 28-29 iunie, la Chişinău, 15 participanţi; 26-27 
iulie, la Sîngerei, 24 participanţi; 30 noiembrie-1 decembrie, la Chişinău, 24 participanţi; 20-21 decembrie, 
la Chişinău, 11 participanţi. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 6 302 Euro 
 
Organizarea sesiunilor informaţionale cu genericul „Implicarea comunităţii în controlul 
tuberculozei” pentru membrii Ligii PTS din Moldova  
Au fost organizate şapte sesiuni informaţionale pentru membrii Ligii PTH, după cum urmează: 31 martie 
la Chişinău; 20 mai la Chişinău; 8 iunie la Bălţi; 8 septembrie la Chişinău; 29 septembrie la Comrat; 13 
octombrie la Bălţi; 27 octombrie la Rîbniţa. Numărul total de participanţi - 129 de persoane. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 685 Euro 
 
Alte activităţi 
 
Publicarea informaţiei despre TB în ziarele bisericeşti 
În ziarele bisericeşti ”Altarul Credinţei” (nr. 15 - 20) şi ”Misionarul” (nr.12/2011) a fost creată şi menţinută 
rubrica ”Teologia şi sănătatea”. Rubrica prezintă aspecte medicale şi teologice ale bolii în general şi ale 
tuberculozei, în particular.  
Cheltuieli pentru realizarea  activităţii - 1 160 Euro 
 
Elaborarea şi editarea materialelor informaţionale despre TB în comun cu liderii Bisericii Ortodoxe 
Au fost elaborate şi editate următoarele materiale informaţionale: 
1. ”Ce trebuie să ştim despre Tuberculoză” (ghid pentru clerul bisericesc). Cuprins: capitol medical şi 
capitol teologic. Tiraj – 2,000 de exemplare, varianta bilingvă (română/rusă); 
2. Carte de rugăciuni, destinată persoanelor bolnave. Tiraj - 10,000 de exemplare (7,000 – română şi 
3,000 - rusă);  
3. Calendar bisericesc cu informaţii despre TB. Tiraj - 3,000 de exemplare (română); 
4. ”Ce trebuie să ştim despre Tuberculoză” (îndrumar pentru comunitate). Tiraj - 5000 de exemplare 
(3,000 - română şi 2,000 - rusă). În acest material, sunt inserate şerveţele umede, ambalate individual -  
5,000 unităţi. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 3 963 Euro 
 
Pe parcursul anului 2011, echipa programului Sănătate Publică a participat la diverse seminare, ateliere 
de lucru, conferinţe, cursuri de instruire naţionale, locale, internaţionale, precum: seminar în "Evaluarea 
sistemului de supraveghere a HIV/SIDA, utilizarea datelor şi raportarea" organizat de către OMS în 
colaborare cu Şcoala Andrija Stampar de Sănătate Publică din Zagreb, Croaţia; conferinţa regională 
"Dialogul regional: Europa de Est şi Asia Centrală în domeniul HIV/SIDA" organizată de către Comisia 
Mondială privind HIV şi Legislaţia, desfăşurată la Chişinău; conferinţa internaţională cu tematica "HIV în 
Regiunea Europeană - Unitate şi Diversitate" organizată de către Institutul Naţional Estonian pentru 
Dezvoltarea Sănătăţii, desfăşurată la Tallinn, Estonia; atelier de lucru privind "Accesarea şi Utilizarea e-
platformei UNAIDS" organizat de către UNAIDS, Chişinău; curs de formare "Managementul Medical 
Integrat al infecţiei HIV/SIDA" organizat de Centrul PAS, desfăşurat la Vadul-lui-Vodă; forumul Regional 
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"Forum ODM6 pentru Europa de Est şi Asia Centrală pentru combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei, 
Malariei si altor infecţii", desfăşurat la Moscova; prima Masa rotundă MAF în Moldova (ODM - Cadrul de 
Accelerare), organizată de către PNUD în colaborare cu OMS, desfăşurată la Chişinău; atelierul de lucru 
“Evaluarea Sistemului Naţional de monitorizare şi evaluare în HIV/SIDA”; atelierul de lucru ”Validarea 
concluziilor triangulării datelor” şi training-ul ”Platforma AIDS info” organizate de UNAIDS; atelier de lucru 
”Advocacy şi Comunicare” organizat de Fundaţia Soros-Moldova; curs de instruire ”Managementul 
medical integrat al infecţiei HIV” organizat de Centrul PAS; curs de instruire ”Sănătatea Mentală şi adicţia 
în penitenciare” finanț at de UNODC, Consiliul Europei şi Grupul Pompidou; curs de instruire ”Elaborarea 
ghidului de referire în domeniul consilierii pre şi posttestare la HIV şi hepatitele virale B şi C” organizat de 
Centrul PAS.   
 
Reprezentanţi din cadrul Programului Sănătate Publică (PSP) al Fundaţiei Soros-Moldova au fost 
implicaţi în procesul de dezbateri referitor la modificarea Legii cu privire la HIV/SIDA, organizat de către 
Centrul SIDA din Moldova. De asemenea, un reprezentant al PSP a participat, în calitate de facilitator, în 
cadrul Evaluării Naţionale a Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA/ITS în 
Republica Moldova. Reprezentanţii PSP au participat în calitate de membri la mai multe grupuri tehnice 
de lucru din cadrul Consiliului Naţional de Coordonare TB/HIV, precum GTL "Asistenţă Socială şi 
Protecţie pentru persoanele afectate de TB/HIV", ”Grupuri Vulnerabile”, ”Comunicare şi prevenire 
HIV/SIDA/ITS”, ”Tratamentul şi îngrijirea persoanelor cu HIV/SIDA/ITS”, ”Monitorizare şi evaluare 
TB/SIDA” (grup mixt). Totodată, aceştia au facilitat vizita de evaluare a comisiei internaţionale de 
evaluare a Programului Naţional HIV şi au co-organizat vizita de lucru a Managerului de Portofoliu al 
GFATM.  
 
Programul Sănătate Publică a coordonat pe parcursul anului 2011 activitatea GTL Grupuri Vulnerabile al 
CNC TB/HIV.  
 
În cadrul Subprogramului Reducerea Riscurilor, pentru a asigura implementarea activităţilor organizaţiilor 
implementatoare de granturi, au fost procurate şi distribuite bunuri/consumabile (seringi, şerveţele 
îmbibate cu alcool în sumă de 113 183 dolari SUA (finanţare din terţa parte). Pe parcursul anului, au fost 
primite cu titlu de donaţie şi distribuite organizaţiilor implementatoare de granturi prezervative în valoare 
de 26 047 dolari SUA. 
 
Cheltuieli pentru editarea materialelor informaţionale: 1 984 dolari SUA şi 35 220 Euro 
 
Cheltuieli pentru monitorizarea şi evaluarea activităţilor implementate: 22 741 dolari SUA şi 10 494 Euro 
 
Alte cheltuieli aferente: surse FSM/OSF NY - 12 790 dolari SUA şi finanţare din terţa parte – 47 527 dolari 
SUA şi 145 021 Euro 
 
Total cheltuieli pentru realizarea subprogramului: surse FSM/OSF NY – 98 962 dolari SUA şi finanţare din 
terţa parte – 575 798 dolari SUA şi 1 499 586 Euro 
 
Alte cheltuieli în cadrul Programului Sănătate Publică (cheltuieli administrative) - 25 933 dolari SUA  
 
 
Total cheltuieli pentru realizarea Programului Sănătate Publică: 1 840 150 dolari SUA şi 1 499 586 Euro 
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PROGRAMUL POLITICI CULTURALE 
 
Viziune: 
Sectorul cultural din Moldova, care se dezvoltă în spiritul democratizării şi modernizării societăţii, bazat pe 
un cadru legal ajustat la standardele europene, descentralizat şi funcţional, implementând modele noi de 
activitate culturală şi colaborare între structurile decizionale, actorii culturali şi segmentul respectiv al 
societăţii civile. 
 
Context: 
Programul Politici Culturale al Fundaţiei Soros-Moldova, prin proiectele implementate, are misiunea să 
contribuie la dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazate 
pe valorile democratice, prin: 
- susţinerea instituţiilor culturale din Republica Moldova şi a iniţiativelor de dezvoltare a segmentului 
cultural, inclusiv a politicilor culturale; 
- dotarea instituţiilor culturale locale cu instrumentele necesare pentru a avea acces la resurse financiare 
alternative în vederea realizării proiectelor culturale şi artistice; 
- consolidarea sectorului cultural neguvernamental, privat şi public din Moldova prin optimizarea 
planificării strategice şi dezvoltarea capacităţilor manageriale în domeniu, prin promovarea spiritului 
participativ, prin iniţierea elaborării în cooperare cu societatea civilă a planurilor de dezvoltare culturală la 
nivel naţional şi local. 
 
Obiectivul general al programului vizează aspecte prioritare ale procesului cultural şi artistic din Moldova: 
promovarea unei politici culturale ambiţioase şi de perspectivă, descentralizată şi modernă. În vederea 
realizării acestui obiectiv, Fundaţia Soros-Moldova a stabilit un parteneriat cu Fundaţia Culturală 
Europeană, bazat pe abordarea sistemică şi complexă a problemei consolidării resurselor umane, în 
cadrul căruia se desfăşoară proiectele: 

 ”Viziuni de viitor: politica culturală a Republicii Moldova de la schimbări la viabilitate”, proiect 
implementat de Fundaţia Soros-Moldova cu sprijinul financiar al Fundaţiei Culturale Europene şi 
al Fundaţiei (ianuarie 2008 - iunie 2012) 

 ”Consolidarea capacităţilor de dezvoltare în Moldova prin fortificarea sectorului cultural”, 
implementat cu sprijinul financiar al Programului MATRA al Ministerului de Externe al Olandei 
(octombrie 2007 – iunie 2012) 

 „TANDEM: Cooperarea managerilor culturali din Ucraina, Uniunea Europeană, R. Moldova”, 
gestionat de un consorţiu de organizaţii din care fac parte Fundaţia Culturală Europeană 
(Amsterdam), MitOst (Berlin), Acţiunea Culturală Europeană (Bruxelles), Centrul pentru 
Management Cultural (Lvov) şi Fundaţia Soros-Moldova, implementat cu sprijinul financiar al 
Comisiei Europene şi Fundaţiei Robert Bosch Stiftung (noiembrie 2010 – iunie 2012) 

 „Casa de cultură:  model de consolidare a comunităţii locale printr-un parteneriat civil”, proiect 
implementat de Fundaţia Soros-Moldova cu sprijinul financiar al Fundaţiei Culturale Europene 
(noiembrie 2011 – decembrie 2012) 

 
Director de program: Victoria MIRON, e-mail: vmiron@soros.md  
Asistent de program: Ion CEREVATÎI, e-mail: icerevatii@soros.md  
 
Abrevieri şi acronime: 
FCE Fundaţia Culturală Europeană 
FSM  Fundaţia Soros-Moldova 
 

mailto:vmiron@soros.md
mailto:icerevatii@soros.md
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PROIECTUL 1: POLITICA CULTURALĂ A REPUBLICII MOLDOVA DE LA SCHIMBĂRI LA 
VIABILITATE 
 
Printre activităţile realizate în cadrul proiectului-pilot lansat în 2007 de către Fundaţia Soros-Moldova, în 
parteneriat cu Fundaţia Culturală Europeană cu sediul în Olanda, s-au regăsit: 
 
- Mese rotunde şi dezbateri publice cu implicarea societăţii civile pentru identificarea şi promovarea ideilor 
strategice privind dezvoltarea culturală a Republicii Moldova (2008); 
- Conferinţe internaţionale şi întruniri ale grupurilor de experţi orientate către sporirea conştientizării 
problemelor actuale în sectorul cultural (2008); 
- Dezvoltarea şi implementarea noilor strategii orientate spre îmbunătăţirea cadrului legal, 
descentralizarea culturală, susţinerea implementării noilor modele de activitate culturală şi încurajarea 
colaborării dintre factorii de decizie, actorii din domeniul cultural şi societatea civilă (2008); 
- Congresul reprezentanţilor din domeniul culturii din Republica Moldova (12 decembrie 2009); 
- Publicarea cărţii „Politicile culturale locale ca stimulent al schimbării” (2009); 
- Organizarea pe parcursul a trei zile a unei conferinţe internaţionale cu genericul „Politicile culturale ale 
Republicii Moldova în procesul de tranziţie: experienţă, provocări, durabilitate, viziuni de viitor”, care a 
întrunit reprezentanţi ai sectorului cultural, administraţia publică locală, experţi locali şi internaţionali, 
oameni de afaceri şi reprezentanţi ai diferitor sectoare sociale (2009). 
 
În anii 2010-2011, a fost continuat procesul de definitivare a conţinutului, traducerea în trei limbi 
(Română, Rusă şi Engleză) şi editarea materialelor textuale informativ-analitice pentru portalul web, 
acoperind domeniile: politici culturale, patrimoniu cultural, arte vizuale, muzică, teatru, cinematografie, 
coregrafie.  
Cheltuieli pentru realizarea activităţii – 4 934 dolari SUA din surse ECF 
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PROIECTUL 2: CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR DE DEZVOLTARE ÎN MOLDOVA PRIN 
FORTIFICAREA SECTORULUI CULTURAL 
 
Elaborarea ghidului „Arta şi Cultura în Republica Moldova” 
Coordonator al activităţii: Irina GRABOVAN  
În 2011, a continuat procesul de pregătire a materialelor textuale şi vizuale pentru ghidul „Arta şi Cultura 
în Republica Moldova”, redactarea şi traducerea acestora. Termenul de finalizare şi tipărire a ghidului a 
fost prelungit până în luna iulie a anului 2012. 
 
Participarea la conferinţa „Dezvoltarea ofertei culturale în mediul rural”, Bucureşti, România, 24 
martie 2011 
Fundaţia Soros-Moldova a acordat un grant de călătorie pentru sprijinirea a 30 de persoane din domeniul 
cultural din zona rurală pentru a participa în cadrul conferinţei „Dezvoltarea ofertei culturale în mediul 
rural”, la invitaţia Institutului Intercultural din Timişoara. 
Cheltuieli de participare – 4 776 USD din surse ECF 

   4 975 USD din sursele Fundaţiei 
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PROIECTUL 3: TANDEM: COOPERAREA MANAGERILOR CULTURALI DIN UCRAINA-UNIUNEA 
EUROPEANĂ – MOLDOVA (noiembrie 2010 – iunie 2012) 
 
În noiembrie 2010, Fundaţia Soros-Moldova a lansat proiectul de cooperare culturală “TANDEM”, care va 
fi gestionat de un consorţiu de organizaţii, din care fac parte Fundaţia Culturală Europeană (Amsterdam), 
MitOst (Berlin), Acţiunea Culturală Europeană (Bruxelles), Centrul pentru Management Cultural (Lvov) şi 
Fundaţia Soros-Moldova.  
Scopul proiectului este să ofere un teren propice pentru cooperarea culturală cu ţările Uniunii Europene, 
inclusiv pentru a combate stereotipurile care există de ambele părţi ale frontierei şi să faciliteze 
implementarea proiectelor de cooperare artistică. 
 
În anul 2011, în cadrul proiectului TANDEM s-au organizat următoarele activităţi: 
 
Întruniri de pregătire între echipa de implementare locală a Fundaţiei Soros-Moldova cu reprezentanţii 
organizaţiilor selectate din Moldova: 
Înainte de prima întrunire a reprezentanţilor organizaţiilor din Moldova şi Uniunea Europeană, echipa de 
implementare locală a Fundaţiei Soros-Moldova a organizat două întruniri de pregătire şi clarificare a 
întrebărilor privind paşii următori pentru reprezentanţii organizaţiilor selectate din Moldova. Acestea au 
avut loc la 17 martie şi 4 aprilie, 2011. Printre subiectele discutate s-au regăsit: 

- Întrebări şi răspunsuri despre următoarea etapă a selecţiei 
- Modalitatea de comunicare dintre organizaţiile din Moldova şi cele din Europa 
- Cea mai reuşită modalitate de prezentare a organizaţiilor din Moldova în prima zi a vizitei de lucru 

a participanţilor Europeni din 10 aprilie 2011 
- Organizarea vizitelor oaspeţilor Europeni la sediile participanţilor din Moldova 
- Organizarea unui program cultural în Chişinău pentru oaspeţii din Europa  

 
Prima întrunire dintre managerii culturali ai organizaţiilor din Europa şi Moldova selectate pentru 
participare la etapa a 2-a a proiectului 
Întrunirea din 10-15 aprilie a dat start cooperării dintre managerii culturali ai organizaţiilor din Uniunea 
Europeană şi cei din Moldova. La 10 aprilie, a avut loc o primă întâlnire, unde participanţii au făcut 
cunoştinţă unii cu ceilalţi la o cină comună în stil suedez la unul dintre restaurantele din Chişinău. 
Începând cu 11 aprilie, sediul Fundaţiei Soros-Moldova a găzduit 49 de participanţi, reprezentanţi ai 18 
organizaţii din Moldova, inclusiv Transnistria, şi 17 organizaţii din Europa. Scopul vizitei a fost 
familiarizarea cu particularităţile activităţii culturale desfăşurate de organizaţiile gazde şi cele invitate. 
Pe agenda evenimentului s-au regăsit următoarele activităţi: 

- Prezentarea proiectului şi a echipei de implementare 
- Scurtă incursiune în contextul cultural din Moldova 
- Prezentări Pecha Kucha a organizaţiilor din Moldova 
- Prezentări Pecha Kucha a organizaţiilor europene 
- Multimedia “Bazaar” al organizaţiilor din Moldova şi Europa cu elemente culturale, interpretări, 

bucate tradiţionale caracteristice fiecărei ţări/organizaţii 
- Vizitele organizaţiilor europene la sediile celor locale, inclusive în zonele rurale, Transnistria 
- Program cultural de seară (Teatrul Spălătorie, Opera Naţională, Expoziţie Puzzle Up ChisiNow la 

Muzeul Zemstvei, vizită la Mileştii-Mici) 
- Consolidarea Tandemurilor de creaţie 

 
Anunţarea concursului pentru depunerea propunerilor de TANDEM 
În urma primei întruniri dintre organizaţiile din Europa şi cele din Moldova, a fost anunţată oportunitatea 
de a depune propunerile de tandem, cu concepte de proiecte culturale implementate în cadrul unui 
parteneriat nou creat. Depunerea dosarelor a avut loc în perioada 1 mai – 16 iunie, 2011. 
 
Selecţia echipelor TANDEM câştigătoare 
În cadrul concursului proiectelor Tandem au fost depuse 12 iniţiative din partea organizaţiilor din Moldova 
în parteneriat cu cele europene. Conform proiectului, urmau a fi selectate cele mai reuşite 7 Tandem-uri. 
Următoarele proiecte au fost selectate: 
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TANDEM 1 
Organizaţia din Moldova: Şcoala de Arte „A. Şciusev”, Chişinău 
Coordonator: Tatiana FIODOROVA 
Organizaţia din Europa: Academy of Art in Katowice, Polonia 
Coordonator: Leslaw TETLA 
Titlul proiectului: „Spaces for Shaping Social Attitudes” 
Gen: Arte vizuale, arhitectură 
 
TANDEM 2 
Organizaţia din Moldova: „Casa Părintească”, Călăraşi 
Coordonator: Ghenadie SONTU 
Organizaţia din Europa: Balestra Berlin, Germania 
Coordonator: Silvana de HILLERIN 
Titlul proiectului: „Eclectic line” 
Gen: Design vestimentar 
 
TANDEM 3 
Organizaţia din Moldova: „Casa Părintească”, Călăraşi 
Coordonator: Ghenadie SONTU 
Organizaţia din Europa: NGO Totaldobze / Art Center, Riga, Letonia 
Coordonator: Odrija FISERE 
Titlul proiectului: „Symbiosis” 
Gen: Arte vizuale, muzică, multimedia 
 
TANDEM 4 
Organizaţia din Moldova: Centrul Cultural German ACCENTE, Chişinău 
Coordonator: Nicoleta ESINENCU 
Organizaţia din Europa: Dresden State Theatre, Germania 
Coordonator: Christof BELKA 
Titlul proiectului: „Freedom 2.0” 
Gen: Arte interpretative 
 
TANDEM 5 
Organizaţia din Moldova: Centrul Cultural German ACCENTE, Chişinău 
Coordonator: Nora DOROGAN 
Organizaţia din Europa: Röda Sten, Göteborg, Suedia 
Coordonator: Corina OPREA 
Titlul proiectului: „Temporary Status” 
Gen: Arte vizuale 
 
TANDEM 6 
Organizaţia din Moldova: KSAK Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău 
Coordonator: Lilia DRAGNEVA 
Organizaţia din Europa: Les Ateliers du Vent, Rennes, Franţa 
Coordonator: Alain HÉLOU 
Titlul proiectului: „Babel Cabaret” 
Gen: Arte vizuale 
 
TANDEM 7 
Organizaţia din Moldova: Moldova Young Artists Association Oberliht 
Coordonator: Vladimir US 
Organizaţia din Europa: Le Generateur 
Coordonator: Lore GABLIER 
Titlul proiectului: „Spaces for Shaping Social Attitudes” 
Gen: Arte vizuale, arhitectură 
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Întrunirea echipelor TANDEM câştigătoare EU-MD şi EU-UA în Bruxelles. Deplasarea partenerilor 
de TANDEM la organizaţiile partenere din Europa pentru realizarea plasamentelor 
În urma concursului propunerilor de Tandem, au fost selectate 7 proiecte câştigătoare din cele 7 
planificate pentru Moldova şi 17 proiecte câştigătoare din 18 planificate pentru Ucraina. 
Cele 24 de Tandemuri au fost invitate la Bruxelles pentru un training în vederea provocărilor ce vor urma. 
După training, partenerii de Tandem din Moldova şi Ucraina s-au deplasat la sediile organizaţiilor 
partenere din Europa pentru o rezidenţă de 10 zile. 
 
Pe agenda vizitei de lucru de la Bruxelles s-au regăsit următoarele subiecte şi activităţi: 

- Clarificarea aşteptărilor şi obiectivelor rezidenţelor; 
- Training în domeniul comunicării interculturale; 
- Semnarea contractelor de parteneriat şi acordare a granturilor; 
- Vizită ghidată la Parlamentul Europei; 
- Seminar pe tema „Uniunea Europeană şi Ţările Vecine din Est”, de Dr Katarzyna PEŁCZYŃSKA-

NAŁĘCZ, Center for Eastern Studies; 
- Seminar pe tema „Politicile Culturale şi Uniunea Europeană”, de Ilona KISH, Culture Action 

Europe; 
- Discuţii pe diverse teme cu participarea invitaţilor de la instituţii Europene relevante. 
- Examinarea posibilelor oportunităţi de finanţare din parte Uniunii Europene, având ca speakeri pe 

Fiona DEUSS FRANDI (EACEA), Frederic VARENNE (DEVCO),Cristina TORRES (DEVCO), 
Sabine BORNEMANN (CCP). 

- Vizita reţelelor culturale Europene (CAE, IETM, CREA.RE, RESEAU des arts a Bruxelles, 
Eurocities); 

- Aspectele interculturale ale plasamentelor; 
- Studii de caz; 
- Website-ul Tandem; 
- Consultaţii individuale între participanţii Tandem şi echipa de proiect. 

  
Întrunire de totalizare a rezultatelor rezidenţelor şi reflecţiei asupra experienţei acumulate 
După cele zece zile de rezidenţă într-o organizaţie din Europa a partenerilor din Moldova/Ucraina, 
tandemurile au revenit la 1 octombrie 2011 pentru o zi la Bruxelles, pentru o întrunire de totalizare a 
rezultatelor rezidenţelor şi reflecţiei asupra experienţei acumulate. 
A urmat o perioadă de lucru individual între parteneri, timp în care au avut o comunicare independentă. În 
această perioadă, partenerii din Moldova şi Europa au pus la punct numeroase detalii privind 
implementarea proiectelor de Tandem în anul viitor. 
Următoarea activitate, planificată în 2012, va consta în întrunirea echipelor TANDEM EU-MD la Chişinău 
şi organizarea plasamentelor partenerilor Europeni în cadrul organizaţiilor din Moldova. 
 
Întruniri ale partenerilor de consorţiu pentru planificarea activităţilor viitoare 
Deoarece proiectul TANDEM este un proiect pilot, care nu s-a mai realizat până acum, au fost planificate 
două întruniri ale partenerilor de consorţiu. Acestea urmau să aibă loc în perioade cheie pentru 
implementarea ulterioară a proiectului: 1-2 martie la Berlin şi 1-5 iulie la Istanbul. 
Deplasarea la întrunirea din Istanbul nu a fost posibilă pentru echipa Fundaţiei Soros-Moldova din cauza 
anulării cursei de zbor de către Air Moldova. Din această cauză, echipa Fundaţiei a participat la luarea 
deciziilor prin intermediul video-conferinţei în zilele de sâmbătă şi duminică, 2-3 iulie 2011. 
Proiectul se va derula până în iunie 2012. 
Total cheltuieli proiect – 20 168 USD surse ECF 
   20 882 USD surse OSI 
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PROIECTUL 4:  CASA DE CULTURĂ –  MODEL DE CONSOLIDARE A COMUNITĂŢII LOCALE 
PRINTR-UN PARTENERIAT CIVIL 
 

Scopul proiectului este crearea unor modele de reorganizare a caselor de cultură în centre de furnizare a 

serviciilor culturale pentru populaţie, în bază unui parteneriat dintre instituţiile de cultură, organizaţiile  ce 

reprezintă sectorul civic  şi instituţiile Administraţiei Publice. 

 

Reorganizarea activităţii caselor de cultură presupune în primul rând că strategia de funcţionare a acestor 

instituţii se bazează pe necesităţile culturale ale comunităţii. Casa de cultură ar trebui să fie implicată în 

rezolvarea problemelor reale ale populaţiei, activitatea acesteia fiind asigurată de o  gestionare eficientă 

şi un parteneriat stabil. În cele din urmă, o astfel de instituţie este capabilă să  iniţieze proiecte culturale, 

să sprijine iniţiative civice şi să contribuie la sporirea standardelor de viaţă ale cetăţenilor. 

 

Proiectul are o durată de implementare de  doi ani. Persoanele selectate pentru a participa în proiect vor 

asista la un curs de formare în domeniul antreprenoriatului cultural, compus din patru sesiuni şi de o 

deplasare în străinătate pentru a se familiariza cu experienţa altor ţări. Ulterior, vor elabora proiectele de 

reformare a activităţii caselor de cultură pe care le reprezintă şi vor beneficia de granturi pentru realizarea 

proiectelor propuse. 

 

Anunţarea concursului pentru instituţiile interesate de a participa în proiect şi primirea dosarelor 

La 8 noiembrie, 2011, a fost anunţat concursul de participare în cadrul proiectului. În acelaşi timp, pe tot 

parcursul lunii, au fost organizate vizite ale echipei proiectului în majoritatea centrelor raionale. Scopul 

acestor vizite a fost de a oferi informaţii adiţionale şi pentru a răspunde la întrebări. 

Termenul limită de primire a dosarelor a fost 30 decembrie, 2011. Până la această dată au fost 

recepţionate 55 de dosare. Rezultatele concursului şi activităţile de mai departe din cadrul acestui proiect 

sunt făcute publice pe site-ul Fundaţiei Soros-Moldova – www.soros.md.   

Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 116 USD din surse ECF 

http://www.soros.md/


53 

 

PROGRAMUL MASS-MEDIA 
 
Viziune:  
O Moldovă cu o piaţă informaţională liberă nu doar ca valoare general-umană, ci şi ca instrument 
indispensabil al progresului economic şi social. 
 
Context:  
Problemele cele mai acute ale domeniului vizat sunt legate de necesitatea îmbunătăţirii activităţii de 
informare a populaţiei, de implementarea mecanismelor de funcţionare a opiniei publice, de creare în 
Moldova a unui câmp informaţional ajustat la standardele societăţilor cu tradiţii democratice constituite 
istoric. 
 
Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova a sprijinit iniţiativele societăţii civile îndreptate spre 
monitorizarea respectării prevederilor legale în funcţionarea audiovizualului public şi Consiliului de 
Observatori al IPNA “Teleradio-Moldova”, modificarea Codului Audiovizualului, precum şi a instituţiilor de 
reglementare în domeniu. În acest sens, Programul Mass-media a stabilit parteneriate eficiente cu 
Asociaţia Presei Electronice, Consiliul de Observatori al IPNA “Teleradio-Moldova” şi Consiliul 
Coordonator al Audiovizualului. Experţi independenţi şi organizaţii non-guvernamentale au fost sprijinite 
pentru a facilita procesul de reorganizare a Companiei “Teleradio-Moldova”. A existat suficientă 
deschidere şi interes pentru cooperare din partea administraţiei Companiei „Teleradio-Moldova” şi 
Consiliului de Observatori IPNA „Teleradio-Moldova”, inclusiv în ceea ce priveşte stabilirea unei cooperări 
reciproc avantajoase dintre IPNA şi sectorul producătorilor privaţi.  
 
A continuat procesul de elaborare a noului Cod al Audiovizualului, început în anul 2010 sub egida 
Asociaţiei Presei Electronice. Instabilitatea politică a făcut să nu fie respectate întru totul planurile şi 
aşteptările. Fiecare scrutin electoral a însemnat o paralizie pentru câteva luni a activităţii grupului public-
privat, angajat în elaborarea codului. În plus, proiectul a început cu intenţia de a amenda actualul cod, dar 
analiza acestuia a demonstrat că sunt necesare prea multe ajustări (circa 60% din volumul legii actuale), 
iar elaborarea unei noi legi audiovizuale a devenit indispensabilă. Cu toate acestea, către sfârşitul anului 
2011 a avut loc prima dezbatere publică asupra proiectului noii legi.   
 
Pe parcursul anului 2011, Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova a continuat să susţină 
mass-media locală şi iniţiativele de dezvoltare a audiovizualului autohton prin proiecte de consolidare a 
sectorului media, instruire continuă, monitorizare sistemică, consultanţă, modernizarea tehnologică, 
sprijin direct pentru producerea programelor de ştiri şi emisiuni de interes comunitar şi public, şi altele. 
 
Presa locală a fost susţinută intens şi în cadrul campaniei electorale pentru Alegerile Locale Generale din 
iunie 2011. Toate televiziunile regionale – membre ale reţelei – au organizat dezbateri politice, în limbile 
română şi rusă, cu participarea concurenţilor electorali şi au oferit electoratului produse informaţionale de 
calitate şi relevante. Proiectele în cadrul programului de sprijinire a presei regionale au fost finanţate în 
cooperare cu Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare 
Internaţională. 
 
Director de Program: Victoria MIRON, e-mail: vmiron@soros.md 
Asistent de Proiect:  Adrian Bivol, e-mail: abivol@soros.md  
 
Abrevieri şi Acronime: 
 
APEL Asociaţia Presei Electronice din Moldova 
API Asociaţia Presei Independente 
Asdi Agenţia Suedeză Internaţională pentru Dezvoltare şi Cooperare 
CCA Consiliul Coordonator al Audiovizualului 
CE Consiliul Europei 
CEDO Curtea Europeană pentru Drepturile Omului 
CJI Centrul pentru Jurnalism Independent 
CNFR Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio 

mailto:vmiron@soros.md
mailto:abivol@soros.md
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CO Consiliul de Observatori 
FSM  Fundaţia Soros Moldova 
IPNA Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului 
IPRA Instituţia Publică Regională a Audiovizualului 
MAI Ministerul Afacerilor Interne 
NMP Network Media Program 
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SUBPROGRAMUL 1: SPRIJINIREA INSTITUŢIILOR DE MASS-MEDIA INDEPENDENTĂ LOCALĂ 

 
În contextul misiunii sale sociale, Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova a implementat în 
perioada 4 decembrie 2009 – 31 ianuarie 2012 componenta "Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor 
Regionali din Republica Moldova în Producerea de Emisiuni cu Caracter Comunitar şi Public", în cadrul 
proiectului "Asigurarea Bunei Guvernări prin Sporirea Participării Publice". Proiectul a fost implementat cu 
sprijinul financiar al Guvernului Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare 
Internaţională şi al Fundaţiei Soros-Moldova. 
 
Scopul principal al proiectului este încetăţenirea în societate a valorilor democratice prin consolidarea 
Reţelei posturilor TV şi Radio locale, care va asigura accesul publicului comunitar la informaţie de interes 
local, regional şi naţional şi va lărgi spaţiul de dialog public şi social. 
 
În vederea atingerii obiectivului general prezentului Proiect, au fost realizate următoarele activităţi:  
- actualizarea componenţei Reţelei 
- asigurarea funcţionalităţii tehnice a staţiilor-membre ale Reţelei prin dotare suplimentară, necesară 
atingerii noilor obiective 
- diversificarea produsului informaţional al staţiilor-membre ale Reţelei, prin implicarea jurnaliştilor locali în 
activitatea Studioului de producere central, care a asigurat publicul local cu un acces mai larg la 
informaţia cu caracter naţional 
- instruirea membrilor Reţelei în materie de producere a ştirilor şi subiectelor radio/TV de interes 
comunitar şi în materie de emisiuni de dezbateri cu elemente interactive pe teme de actualitate pentru 
publicul comunitar 
- asigurarea schimbului de programe în Reţea, a transferului reciproc de experienţă, a altor forme de 
cooperare între staţiile locale 
- monitorizarea activităţii membrilor Reţelei 
- sprijinirea tendinţelor de asociere benevolă profesională pe segmentul audiovizualului local/regional 
- promovarea în mediul Reţelei a jurnalismului participativ şi al spiritului participării democratice 
comunitare (componenta respectivă îşi propune să sprijine intenţia presei regionale de a facilita dialogul 
civic prin organizarea diferitor tipuri de întruniri/şedinţe/evenimente publice cu participarea publicului 
comunitar) 
 
Reţeaua de posturi regionale este constituită actualmente din 13 posturi radio şi 17 posturi TV, inclusiv 2 
televiziuni de internet  din Transnistria: 
 
Reţeaua Radio: Radio Orhei (Orhei), Plus FM (Sîngerei); Radio Media (Cimişlia), Bas FM 
(Basarabeasca), Radio Albena (Taraclia); Radio Jelannoe (Rîbniţa), Radio Novaia Volna (Bender), Radio 
Prim (Glodeni), Flor FM (Floreşti), Canal-X FM (Briceni), Impuls FM (Şoldăneşti), „Triumf FM” (Călăraşi) şi 
Euronova FM (Ungheni). 
 
Reţeaua TV: Canal X (Briceni), AVM (Edineţ), Impuls TV (Şoldăneşti), Studio-L (Căuşeni), Albasat 
(Nisporeni), Bas TV (Basarabeasca), NTS (Taraclia), TV Prim (Glodeni), Flor TV (Floreşti), Art TV 
(Străşeni), TV Euronova (Ungheni), TVD (Donduşeni), Aiin Aciic (Ceadîr-Lunga), ATV (Comrat),  Triumf 
TV (Călăraşi), Dnestr TV (Bender) şi Lik TV (Rîbniţa). 
 
În conformitate cu strategia proiectului, posturile de radio şi TV selectate pentru participare în concurs, pe 
parcursul anului 2011, au beneficiat de un program complex de instruire, consultanţă sistematică, schimb 
de experienţă şi de programe audiovizuale, precum şi sprijin direct (granturi). Sprijinul direct pentru 
producerea ştirilor şi emisiunilor radio/TV de interes comunitar, acordat din mijloacele grantului, acoperă 
patru componente: 
- acoperirea parţială a cheltuielilor de producere a programelor de ştiri şi emisiuni de interes comunitar 
pentru schimb în reţea 
- instruire la sediul beneficiarului (in-house training), moderate de un expert local, specialist în domeniu 
- întruniri în cadrul reţelei posturilor radio şi TV 
- realizarea activităţilor de promovare a jurnalismului civic (posturile TV) 
- dotare tehnologică (modernizare tehnologică) 
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Granturi pentru posturi radio şi de televiziune locale 
 

11 staţii radio,  15 staţii TV locale (plus 2 staţii Radio şi 2 staţii TV din Transnistria*) au beneficiat în 2011 

de următoarele granturi: 

* vezi SUBPROGRAMUL 2: SPRIJINIREA MASS-MEDIEI INDEPENDENTE DIN TRANSNISTRIA  

 
Reţeaua Radio: 
 

Implementator: “Radio Prim” din Glodeni, Megan TV SA 
Director de proiect: Arcadie MAICAN, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 7 900 dolari SUA 
 
Implementator: “Plus FM” din Sîngerei, Inforustic SRL 
Director de proiect: Ştefan SOLTAN, redactor 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 11 700 dolari SUA 
 
Implementator: “Radio Orhei” din Orhei, Media Sfera SRL 
Director de proiect: Tatiana DJAMANOV, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 8 368 dolari SUA 
 
Implementator: “Radio Media” din Cimişlia, Pro Media SRL 
Director de proiect: Andrei BARGAN, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 7 388 dolari SUA 
 
Implementator: “Radio Albena” din Taraclia, Urania FM SRL 
Director de proiect: Vasilii CASSA, director  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 7 900 dolari SUA 
 
Implementator: “Bas FM” din Basarabeasca, LV-Topal SRL 
Director de proiect: Vladimir TOPAL, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 7 900 dolari SUA 
 
Implementator: “Flor FM” din Floreşti, Flor TV SRL 
Director de proiect: Valeriu POSTOLACHI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 7 900 dolari SUA 
 
Implementator: “Canal-X FM” din Briceni, Canal-X SRL 
Director de proiect: Piotr CONDRAŢCHII, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 7 250 dolari SUA 
 
Implementator: “Impuls FM” din Şoldăneşti, DALAN SRL  
Director de proiect: Victor SOFRONII, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 3 850 dolari SUA 
 
Componenţa reţelei de posturi a fost completată în anul 2011 cu două posturi noi de radio: „Triumf FM” şi 
„Euronova FM”. Ambele au primit suport financiar pentru integrarea cu succes în reţea şi începerea 
producerii de programe radio conform cerinţelor proiectului. 
 
Implementator: “TRIUMF FM” din Călăraşi, ML-COM SRL 
Director de proiect: Margareta LISANOV, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 5 730 dolari SUA 
 
Implementator: “Euronova FM” din Ungheni, TV-EURONOVA SRL 
Director de proiect: Efim BARDAN, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 5 730 dolari SUA 
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Reţeaua TV: 
 

Implementator: “Bas TV” din Basarabeasca, LV-Topal SRL 
Director de proiect: Vladimir TOPAL, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 16 897 dolari SUA 
 
Implementator: “NTS” din Taraclia, Urania FM SRL 
Director de proiect: Vasilii CASSA, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 16 908 dolari SUA 
 
Implementator: “TV Prim” din Glodeni, Megan TV SA 
Director de proiect: Arcadie MAICAN, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 16 928 dolari SUA 
 
Implementator: “Art TV” din Străşeni, Art Club SRL 
Director de proiect: Dumitru TRIBOI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 16 953 dolari SUA 
 
Implementator: “Albasat” din Nisporeni, Albasat SRL 
Director de proiect: Efim BARDAN, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 16 908 dolari SUA 
 
Implementator: “Studio-L” din Căuşeni, Studio-L SRL 
Director de proiect: Ghenadie LUPĂCESCU, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 16 953 dolari SUA 
 
Implementator: “Impuls TV” din Şoldăneşti, Dalan SRL 
Director de proiect: Victor SOFRONII, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 16 908 dolari SUA 
 
Implementator: “TV Euronova” din Ungheni, TV Euronova SRL 
Director de proiect: Efim BARDAN, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 16 908 dolari SUA 
 
Implementator: “Canal-X” din Briceni, Canal X SRL 
Director de proiect: Piotr CONDRAŢCHII, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 16 908 dolari SUA 
 
Implementator: “AVM” din Edineţ, AVM SRL 
Director de proiect: Vladimir GUMENIUC, director studio 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 16 908 dolari SUA 
 
Implementator: “Flor TV” din Floreşti, Flor TV SRL 
Director de proiect: Valeriu POSTOLACHI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 16 908 dolari SUA 
 
Implementator: “ATV” din Comrat, Bizim Aidinik SRL 
Director de proiect: Elizaveta ROTARI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 16 908 dolari SUA 
 
Implementator: “Aiin Aciic” din Ciadîr-Lunga, Aiin Aciic SRL 
Director de proiect: Liuba CASÎM, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 18 103 dolari SUA  
 
Implementator: “TVD” din Donduşeni, SERVTV SRL 
Director de proiect: Victor CIUMAC, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 16 908 dolari SUA 
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Implementator: “TRIUMF TV” din Călăraşi, ML-COM SRL 
Director de proiect: Margareta LISANOV, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 18 468 dolari SUA 
 
Total cheltuieli granturi: 338 090 dolari SUA, dintre care 325 460 dolari SUA din surse Asdi şi 12 630 
dolari SUA din surse FSM 
 
Proiecte operaţionale 
 
Studiul de audienţă pentru posturile TV şi Radio regionale 
 
În ianuarie 2011, a fost realizat un studiu de audienţă pentru posturile TV şi radio din reţeaua 
radiodifuzorilor regionali. Studiul realizat de compania CBS-AXA a avut drept obiective estimarea 
audienţei actuale şi celei potenţiale ale staţiilor locale de radio şi TV şi evaluarea programelor de radio şi 
TV de către publicul comunitar. Studiul a fost realizat în 190 localităţi din zonele Centru, Nord şi Sud, fiind 
chestionaţi 4293 de persoane. Focus-grupurile compuse din lideri de opinie din comunitate au urmărit 
obţinerea informaţiei în următoarele aspecte: audienţa generală, posturi preferate, motive, percepţii faţă 
de posturile TV şi radio locale, aprecierea activităţii acestora, sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii etc.  
 
Locuitorii de comunitate au fost rugaţi să se expună în privinţa subiectelor: 

- Preferinţe mass-media; 
- Calitatea recepţionării posturilor TV locale; 
- Modalitatea de recepţie a posturilor TV; 
- Durata vizionării posturilor TV locale în cursul săptămînii şi weekend; 
- Emisiunile şi ştirile de interes; 
- Gradul de interes pentru diverse tematici; 
- Gradul de încredere faţă de radiodifuzorii regionali; 
- Aşteptările comunităţii din punct de vedere al conţinutului grilei de programe. 

 
Studiul de audienţă realizat a avut o utilitate considerabilă în stabilirea strategiei de dezvoltare a reţelei 
radiodifuzorilor regionali în anul doi de implementare a proiectului. 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii - 23 512 dolari SUA din bugetul anului 2011, surse Asdi 
 
Diversificarea grilei de programe a radiodifuzorilor regionali prin modernizarea platformei pentru 
schimbul de programe şi noutăţi între membrii reţelei 
Platforma destinată schimbului de programe şi noutăţi între membrii reţelei este un instrument de 
cooperare apreciat mult de către radiodifuzorii regionali. Aceasta le permite să-şi diversifice cu uşurinţă 
grila de programe prin preluarea ştirilor şi emisiunilor de la colegii de reţea din toată ţara. Astfel, mai mult 
de 50% din programele difuzate de un post TV/Radio local sunt preluate de la colegii din reţeaua 
audiovizuală regională în urma schimbului de programe. Acest schimb permite menţinerea diversităţii şi 
volumului ridicat de programe difuzate şi costuri de producere scăzute. 
Pentru îmbunătăţirea vitezei de acces şi de preluare a produselor audiovizuale oferite prin intermediul 
platformei de schimb, a fost asigurată conexiunea lunară la internet de mare viteză şi serviciile de 
întreţinere a serverului central. 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii - 1 962 dolari SUA din surse Asdi 
 
Organizarea sistematică a întrunirilor de reţea, oferirea de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru 
radiodifuzorii regionali 
În anul 2011, au fost organizate sistematic întruniri de reţea atât la Chişinău (9), cât şi în teritoriu (9). Pe 
agenda întrunirilor reţelei a figurat anunţarea şi discutarea rezultatelor monitorizării lunare şi evaluării 
activităţii posturilor, audierea/vizionarea programelor de ştiri şi emisiunilor tematice propuse pentru 
schimb în cadrul reţelei, elaborarea în comun a soluţiilor optime pentru funcţionarea reţelei, sesiuni de 
instruire pentru depăşirea lacunelor înregistrate în procesul de monitorizare a programelor. 
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Reţeaua Radio 
Locul Perioada (2011) 
Sala polivalentă a Fundaţiei Soros-Moldova 14 martie 
Bălţi 11-12 aprilie 
Comrat 18-19 aprilie 
Sala polivalentă a Fundaţiei Soros-Moldova 3 mai 
Vadul lui Vodă 21-24 iunie 
Ştefan Vodă 26-27 iulie 
Sala polivalentă a Fundaţiei Soros-Moldova 18 octombrie 
Sala polivalentă a Fundaţiei Soros-Moldova 27 decembrie 
 
Reţeaua TV 
Locul Perioada (2011) 
Bălţi 28-29 martie 
Sala polivalentă a Fundaţiei Soros-Moldova 14 martie 
Comrat 4-5 aprilie 
Sala polivalentă a Fundaţiei Soros-Moldova 3 mai 
Vadul lui Vodă 21-24 iunie 
Ştefan Vodă 26-27 iulie 
Sala polivalentă a Fundaţiei Soros-Moldova 9 septembrie 
Vadul lui Vodă 11-12 octombrie 
Sala polivalentă a Fundaţiei Soros-Moldova 3 noiembrie 
Sala polivalentă a Fundaţiei Soros-Moldova 20-21 decembrie 
 
De asemenea, coordonatorul tehnic al reţelei Radio/TV, Sergiu TUDOS, s-a deplasat regulat la posturile 
radio şi TV pentru a oferi consultanţă şi asistenţă tehnică în proiect. 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii - 17 656 dolari SUA din surse Asdi 
 
Training pentru jurnaliştii regionali în materie de producere emisiuni de dezbateri la televiziunea şi 
radioul local 
În perioada 10-16 ianuarie 2011, peste 50 manageri, jurnalişti şi operatori de la televiziunile şi radiourile 
regionale au participat la trainingul despre principiile şi abilităţile de facilitare profesionistă a emisiunilor 
de dezbateri şi producere a emisiunilor tematice. Trainingul a fost organizat în Bulgaria, în parteneriat cu 
„Centrul pentru Dezvoltarea Mass-Mediei din Sofia” şi facilitat de manageri media şi jurnalişti notorii din 
Bulgaria: Nina Alexandrova, Dilian Stoyanov, Dimitar Konstantinov, Dmitr Iskrenov, asistaţi de traineri din 
Moldova. 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii - 27 445 dolari SUA din surse Asdi 
 
Training cu tema „Rolul Jurnalismului Civic şi Cetăţenesc în gestionarea unui post regional TV”  
În perioada 7-14 mai 2011, la trainingul cu tema jurnalismului civic şi cetăţenesc au participat 41 de 
manageri, jurnalişti şi operatori ai posturilor TV regionale. Trainerii Yevhen Hlibovytskyy (Centrul pentru 
Consultanţă şi Instruire în Mass-Media, Ukraina) şi Georgi Kurtev (Centrul pentru Dezvoltarea Mass-
Media, Bulgaria) au pus accentul pe importanţa şi modalitatea de aplicare corectă a principiilor 
jurnalismului civic şi cetăţenesc. Experţii au accentuat principalele particularităţi ale acestui tip de 
jurnalism: caracterul amatoricesc, cu un impact pozitiv (posibilitatea difuzării libere a propriilor opinii), dar 
şi negativ (numărul redus de materiale bine documentate); caracterul de masă al activităţii, ceea ce 
conduce la o reflectare mai amplă a unui eveniment, dar şi la sporirea „zgomotului informaţional”; viteza 
extrem de mare a informaţiilor, fapt ce oferă posibilitatea de a afla despre anumite evenimente înainte ca 
mass-media tradiţională să comunice despre ele; existenţa relaţiei dintre utilizatorii unei reţele de 
socializare; existenţa feedback-ului la ceea ce se publică, chiar dacă sunt admise şi deraieri de la tema 
ce a provocat discuţia; utilizarea masivă a platformei virtuale Web 2.0, în primul rând, de către cetăţeni, 
de către non-jurnalişti; apariţia şi creşterea în progresie geometrică a numărului de bloguri şi de bloggeri; 
lansarea în circuitul informaţional a unei game tematice diversificate, inimaginabilă odinioară; 
„contaminarea” jurnalismului profesionist de teme şi probleme fie neglijate, fie marginalizate anterior; 
eterogenitatea participanţilor la actul comunicaţional şi efecte de socializare a comunităţilor care nu se 
cunosc şi care nu au un mediu de reşedinţă comun, etc. 
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Totodată, deoarece jurnaliştii locali se aflau în preajma alegerilor generale locale din iunie 2011, în cadrul 
a câteva sesiuni de instruire s-a vorbit despre mediatizarea corectă, obiectivă şi echidistantă în presă a 
campaniilor electorale. Adiţional, managerii staţiilor au primit informaţii valoroase privind principiile 
strategice în administrarea, dezvoltarea şi conducerea unui post TV/Radio de succes.  
Cheltuieli pentru realizarea activităţii -  32 066 dolari SUA din surse Asdi 
 
Organizarea concursului  „Promovarea jurnalismului civic şi cetăţenesc la posturile regionale TV” 
În perioada 01 septembrie – 31 octombrie 2011, Fundaţia Soros–Moldova a organizat pentru posturile 
Radio/TV regionale, membre ale reţelei, concursul „Promovarea jurnalismului civic şi cetăţenesc” la 
următoarele categorii: 

1. Categoria „Promovarea jurnalismului cetăţenesc”, unde au participat exclusiv staţiile tv;  

2. Categoria „Promovarea jurnalismului civic”, în cadrul căreia au putut participa doar echipele de 

creaţie ale staţiilor tv;  

3. Categoria „Promovarea activismului cetăţenesc”, unde au participat în mod exclusiv cetăţenii 
desemnaţi de către staţii. Fiecare staţie a putut desemna pentru concurs cel mult 3 participanţi.  

 
Câştigătorii concursului au fost: 
Beneficiarul: Bizim Aidinic SRL (ATV, Comrat) 
Premii obţinute:  
Promovarea jurnalismului cetăţenesc – Locul I 
 
Beneficiarul: Aiin Aciic SRL (Aiin Aciic, Ceadîr-Lunga) 
Premii obţinute:  
Promovarea jurnalismului cetăţenesc – Locul II 
Promovarea activismului cetăţenesc: 
Ghenadii Vîlkov – Locul I 
Nicolai Croitor – Locul II 
 
Beneficiarul: Dalan SRL (Impuls TV, Şoldăneşti) 
Premii obţinute:  
Promovarea jurnalismului cetăţenesc – Locul III 
Promovarea activismului cetăţenesc: 
Marina Moldovanu – Locul I 
Ludmila Materinca – Locul II 
 
Beneficiarul: Flor-TV SRL (Flor TV, Floreşti) 
Premii obţinute:  
Promovarea jurnalismului civic – Locul I: 
A.Postolachi, jurnalist 
V.Frolov, montaj 
Promovarea activismului cetăţenesc: 
Alexandru Raţă – Locul I 
Anastasia Grossu – Locul III 
Doina Ostrov – Locul III 
 
Beneficiarul: LV-Topal SRL (Bas TV, Basarabeasca) 
Premii obţinute:  
Promovarea jurnalismului civic – Locul II: 
L. Topal, redactor-şef 
D. Taran,corespondent 
V. Buceaţchi, operator 
A.Terzinov, montaj 
 
Beneficiarul: Canal-X SRL (Canal X, Briceni) 
Premii obţinute:  
Promovarea jurnalismului civic – Locul III: 
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P. Condraţchi, redactor 
C.Dodu, reporter 
Al.Dodu, operator 
A.Medveţchi, operator emisie 
 
Beneficiarul: AVM SRL (AVM TV, Edineţ) 
Premii obţinute:  
Promovarea activismului cetăţenesc: 
Igor Nepeivoda – Locul I 
Iachim Vasile – Locul III 
 
Beneficiarul: Urania FM SRL (NTS, Taraclia) 
Premii obţinute:  
Promovarea activismului cetăţenesc: 
Leonid Mihov – Locul I 
Gheorghe Gaidarji – Locul III 
Nadejda Paslari – Locul III 
 
Beneficiarul: SERVTV SRL (TVD TV, Donduşeni) 
Premii obţinute: Promovarea activismului cetăţenesc: 
Vitalie Kriminschii – Locul II 
Constantin Catlabuga – Locul II 
 
Beneficiarul: TV-Euronova SRL (Euronova TV, Ungheni) 
Premii obţinute:  
Promovarea activismului cetăţenesc: 
Ion Negru – Locul II 
 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii - 9 750 dolari SUA din surse Asdi 
 
Training cu tema „Jurnalismului civic şi cetăţenesc în practicile mediatice internaţionale”  
În perioada 7-14 mai 2011, a fost organizat un training pentru posturile regionale radio din Moldova, unde 
au participat 13 manageri şi reporteri. Au fost luate în discuţie particularităţile promovării jurnalismului 
cetăţenesc la un post de radio local şi importanţa încetăţenirii în Moldova a acestei forme de colaborare 
cu cetăţenii, principiile şi standardele profesionale ale mediatizării corecte, obiective şi echidistante în 
presă a campaniilor electorale, fapt ce a fost extrem de util pentru jurnaliştii locali care se aflau în preajma 
alegerilor generale locale din iunie 2011. Adiţional, managerii staţiilor au primit informaţii valoroase privind 
principiile strategice în administrarea, dezvoltarea şi conducerea unui post de radio regional de succes.  
Participanţii la training, repartizaţi în echipe, au elaborat câte un set de reguli de interacţiune cu cetăţenii 
dornici să practice jurnalismul. Prezentarea şi analiza elaborărilor a permis, în definitiv, redactarea unei 
variante-model, valabilă pentru orice instituţie mediatică ce se îngrijeşte de cooperarea cu membrii activi 
ai comunităţii întru binele comun – diversificarea tematică şi sporirea operativităţii produsului 
informaţional oferit comunităţilor. Trainingul a fost condus de Yevhen Hlibovytskyy (Centrul pentru 
Consultanţă şi Instruire în Mass-Media, Ukraina) şi Georgi Kurtev (Centrul pentru Dezvoltarea Mass-
Media, Bulgaria).  
Cheltuieli pentru realizarea activităţii -  9 952 dolari SUA din surse Asdi 
 
Instruirea contabililor şi directorilor de proiect în domeniul managementului financiar al 
granturilor, evidenţă contabilă şi controlul intern în cadrul organizaţiei 
La 19 iulie 2011, a avut loc instruirea contabililor şi directorilor de proiect în domeniul managementului 
financiar al granturilor, evidenţa contabilă şi controlul intern în cadrul organizaţiei. Pe agenda trainingului 
s-au regăsit următoarele teme: 

- Managementul financiar al întreprinderii: principii de bază; 
- Principii de auditare a întreprinderilor; 
- Controlul intern în cadrul organizaţiei; 
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- Evidenţa documentată a cheltuielilor: salarii, transport, cheltuieli de deplasare, evidenţa 
consumului de benzină, etc.; 

- Evidenţa contabilă a grantului. 
Training-ul, audiat de circa 40 participanţi, a fost facilitat de Tatiana Prisacar, specialistă în domeniul 
managementului financiar.  
Cheltuieli pentru realizarea activităţii - 842 dolari SUA din surse Asdi 
 
Coordonare, expertizare şi monitorizare a activităţilor în cadrul consolidării reţelei radiodifuzorilor 
regionali în producerea de emisiuni cu caracter comunitar şi public  
Echipa de coordonatori şi monitori selectaţi în baza unui concurs public a coordonat activităţile din 
proiect, funcţionarea reţelei în toate componentele prevăzute de proiect şi a oferit întreaga gamă de 
asistenţă membrilor reţelei, având, totuşi, o implicare minimă în dirijarea ei centralizată. 
 
Lista echipei de implementare: 
Ion BUNDUCHI, expert/coordonator reţea radio/TV 
Sergiu TUDOS, expert/coordonator tehnic reţea radio/TV 
Marcel CHISTRUGA, expert/consultant în probleme de regie şi filmare video 
 
Monitori programe radio-TV: 
Vasile STATE, monitor programe reţea TV 
Ludmila BARBA, monitor programe reţea TV 
Dorina OSIPOV, monitor programe reţea Radio 
 
Pe parcursul implementării, echipa de coordonatori şi monitori selectaţi a asigurat următoarele aspecte în 
desfăşurarea activităţilor din proiect: 

- Identificarea tematicilor şi organizarea trainingurilor pentru membrii reţelei radiodifuzorilor 
regionali; 

- Elaborarea agendelor şi organizarea întrunirilor de reţea; 
- Monitorizarea produselor audiovizuale difuzate şi oferirea feedback-ului; 
- Oferirea consultanţei conform necesităţilor individuale ale fiecărei staţii; 
- Asistenţă în identificarea, selecţia, procurarea şi utilizarea echipamentului tehnic pentru 

producerea emisiunilor şi ştirilor. 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii - 53 618 dolari SUA din surse Asdi 
  
Activităţi de asistenţă, consultanţă şi monitorizare pentru consolidarea Asociaţiei Radiodifuzorilor 
Regionali  
Asociaţia Radiodifuzorilor Regionali este o structură absolut vitală şi necesară pentru membrii săi pentru 
o poziţionare mai bună pe piaţa audiovizualului din R. Moldova şi protejarea drepturilor şi intereselor 
instituţiilor audiovizuale regionale. Prin unirea tuturor radiodifuzorilor regionali într-o asociaţie unică, 
aceştia devin o forţă care nu poate fi neglijată şi nici uşor manipulată sau influenţată.  Aceste riscuri au o 
relevanţă sporită în special la posturile mici, independente, vulnerabile din punct de vedere economic. 
Din cauza rolului major pe care îl are Asociaţia „Meridian” pentru independenţa posturilor TV şi Radio 
regionale, s-a pus accent pe consolidarea capacităţilor asociaţiei în administrarea şi susţinerea reţelei 
radiodifuzorilor regionali. 
 
În atingerea acestui obiectiv, s-au întreprins mai multe acţiuni printre care: 

- Elaborarea unui plan strategic pentru dezvoltarea reţelei pentru perioada 2011-2013; 
- Organizarea unui training în parteneriat cu „Press Now” Amsterdam pentru managementul 

asociaţiei, în cadrul căruia s-a înfăptuit o analiză a capacităţilor organizaţiei şi s-au făcut 
recomandări şi planul de acţiuni pentru dezvoltarea ulterioară. 

- Identificarea unui statut juridic optim pentru crearea unui cadru legal de interacţionare a asociaţiei 
cu membrii săi. 

- Întruniri regulate cu membrii asociaţiei pentru îmbunătăţirea produselor audiovizuale proprii. 
- Ralierea la codul deontologic al jurnalistului de care să se conducă toţi membrii asociaţiei. 
- Crearea website-ului www.canalregional.md pentru promovarea asociaţiei şi publicarea 

produselor audiovizuale ale membrilor săi. 

http://www.canalregional.md/
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- Crearea Studioului Central de Producere din Chişinău care va acoperi necesităţile informaţionale 
ale membrilor asociaţiei. 

Cheltuieli pentru realizarea activităţii - 10 697 dolari SUA din surse Asdi 
 
Întreţinerea, dotarea tehnică şi tehnologică a Studioului Central de Producere din Chişinău a 
reţelei radiodifuzorilor regionali 
Studioul Central din Chişinău a fost creat cu scopul acoperirii necesităţilor informaţionale ale staţiilor 
regionale prin producerea emisiunilor şi ştirilor din Chişinău care sunt furnizate gratuit membrilor reţelei 
prin intermediul platformei de schimb create şi incluse în grila de emisie regională.  
Pe parcursul anului, studioul central a produs pentru membrii reţelei cel puţin un reportaj pe zi şi emisiuni 
de dezbateri cu participarea experţilor, factorilor de decizie, reprezentanţilor organizaţiilor 
neguvernamentale şi cetăţenilor simpli. O serie de emisiuni de dezbateri sub genericul „Vaterlinia” au fost 
dedicate diferendului transnistrean şi au fost moderate de Oazu Nantoi, expert în problematica 
transnistreană, şi Grigorii Volovoi, directorul postului de radio „Novaia Volna” şi televiziunii web „Dnestr 
TV” din Bender. Reportajele şi talk-show-urile produse de studioul central au fost puse pe post de staţiile 
regionale, membre ale reţelei, şi plasate pe pagina web a Asociaţiei Radiodifuzorilor Regionali 
www.canalregional.md. 
Pe data de 9 decembrie 2011, cu susţinerea studioului central de producere, a avut loc prima ediţie a 
Programului Telemaraton în Republica Moldova. Aceast tip de emisiune tematică de lungă durată cu 
acoperire naţională este o noutate pentru sectorul mediatic din Moldova. Prima ediţie a fost realizată pe 
tema discriminării. Acest subiect a fost analizat prin prisma realităţilor locale din diferite regiuni ale ţării. 
Emisiunea cu titlul „Spune NU discriminării” a avut o durată de 5 ore şi jumătate şi a fost realizată prin 
conectarea a 17 posturi TV regionale, care au transmis emisiunea în regim LIVE pe aproape întreg 
teritoriul ţării. În cadrul emisiunii „Telemaraton” au participat reprezentanţi ai 23 de ONG-uri din toată ţara, 
şapte ambasade şi numeroşi cetăţeni din toate regiunile Moldovei. „Telemaratonul” a fost moderat în 
limbile română şi rusă. Realizarea acestei emisiuni unice a fost posibilă datorită Studioului Central din 
Chişinău, echipamentului tehnic performant şi echipei de profesionişti care gestionează activitatea 
studioului. 
În plus, Studioul Central din Chişinău a oferit un cadru de resurse profesionale şi a găzduit jurnalişti şi 
operatori timp de câteva zile, perioadă în care aceştia au învăţat de la profesionişti şi şi-au îmbunătăţit 
abilităţile jurnalistice şi tehnice în producerea ştirilor şi emisiunilor. 
Drept susţinere adiţională pentru lansarea programului Telemaraton în cadrul reţelei posturilor regionale 
şi  ziua uşilor deschise la Studioul Central de producere din Chişinău pentru modernizare, finalizarea 
lucrărilor de amenajare a studioului şi amenajarea platoului de filmare, Asociaţiei Directorilor Posturilor de 
Televiziune şi Radio Independente din Moldova MERIDIAN i s-a acordat un grant în valoare de 7 560 
dolari SUA.   
Cheltuieli pentru realizarea activităţii - 96 655 dolari SUA, inclusiv 82 267 dolari SUA cheltuiţi operaţional, 
7 560 USD acordaţi drept grant din surse Asdi şi 6 828 dolari SUA cheltuiţi operaţional din sursele 
Fundaţiei. 
 
Total cheltuieli SUBPROGRAM 1: 612 495 dolari SUA 
 
 

http://www.canalregional.md/
javascript:executeaction(1262,'','1')
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SUBPROGRAMUL 2: SPRIJINIREA MASS-MEDIEI INDEPENDENTE DIN TRANSNISTRIA 
 
Coordonarea, monitorizarea şi asistenţă pentru posturile din Transmistria pentru producerea 
ştirilor şi emisiunilor de interes comunitar  
Echipa de coordonatori şi monitori, selectaţi în bază unui concurs public, a coordonat activităţile din 
proiect dedicate consolidării instituţiilor media independente din Transnistria şi cooperării dintre posturile 
membre ale reţelei de pe amblele maluri ale Nistrului. Consultanţii angajaţi în proiect au oferit asistenţă 
membrilor reţelei din Transnistria – posturilor de radio „Novaia Volna” din Bender şi „Radio Jelannoie” din 
Rîbniţa, televiziunilor de Internet „Dnestr TV” din Bender şi Lik TV din Rîbniţa. Au fost susţinute continuu 
eforturile posturilor radio şi TV din Transnistria de integrare în reţeaua radiodifuzorilor regionali şi 
Asociaţia Radiodifuzorilor Regionali şi participare activă la producerea programelor audiovizuale pentru 
schimbul în reţea. Directorii şi echipele de creaţie de la posturile din Transnistria au beneficiat în anul 
2011, alături de ceilalţi membri ai reţelei, de traininguri şi seminare practice, întruniri lunare de evaluare şi 
planificare, acces la platforma de schimb de programe audiovizuale în reţea, concursuri, consultanţă 
tehnică şi profesională în producerea ştirilor şi emisiunilor de interes public şi comunitar. 
 
Pe parcursul implementării proiectului, echipa de proiect a asigurat următoarele aspecte în desfăşurarea 
activităţilor dedicate mass-media din Transnistria: 

- Identificarea aspectelor tematice specifice şi atragerea jurnaliştilor din Transnistria la 
desfăşurarea trainingurilor pentru membrii reţelei radiodifuzorilor regionali; 

- Elaborarea agendelor şi implicarea jurnaliştilor din Transnistria la organizarea şi participarea în 
cadrul întrunirilor reţelei radio şi TV din care fac parte; 

- Monitorizarea produselor audiovizuale difuzate de posturile radio din Transnistria şi televiziunile 
web, precum şi oferirea feedback-ului; 

- Oferirea consultanţei conform necesităţilor individuale ale fiecărei staţii; 
- Asistenţă în identificarea, selecţia, procurarea şi utilizarea echipamentului tehnic pentru 

producerea emisiunilor şi ştirilor. 
Cheltuieli pentru realizarea activităţii - 15 361 dolari SUA din surse Asdi 

 
Sprijin direct pentru două staţii radio şi două staţii TV din Transnistria, inclusiv două televiziuni de 
internet în cadrul proiectului Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali în Producerea de 
Emisiuni cu Caracter Comunitar şi Public 
 
Radio 
Implementator: Radio “Jelannoe” din Rîbniţa, Compania Tele-radio LIK SRL  
Director de proiect: Elena SUHODOLISKAIA, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 8 740 dolari SUA 
 
Implementator: Radio “Novaia Volna” din Tighina, Novaia Volna SRL  
Director de proiect: Grigorii VOLOVOI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 8 740 dolari SUA 
TV 
Implementator: “LIK TV” din Rîbniţa, Compania Tele-Radio LIK SRL 
Director de proiect: Elena SUHODOLISKAIA, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 17 449 dolari SUA 
 
Implementator: “DNESTR TV” din Tighina, NOVAIA VOLNA SRL 
Director de proiect: Grigorii VOLOVOI, director 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 43 277 dolari SUA 
 
Total cheltuieli granturi - 78 206 dolari SUA din care 39 486 dolari SUA din surse Asdi şi 38 720 dolari 
SUA din sursele Fundaţiei 
 
Fondarea publicaţiei periodice independente în Transnistria «Vzglead» 
În urma sistării apariţiei publicaţiei periodice „Novaia Gazeta”, s-a creat un gol simţitor în spaţiul presei 
scrise independente din regiunea transnistreană. În aceste condiţii, Directorul Postului de Radio "Novaia 
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Volna" şi al postului TV online "DnestrTV" (membre ale reţelei radiodifuzorilor regionali), Grigorii Volovoi, 
a solicitat un grant pentru fondarea unei noi publicaţii independente în Transnistria. Grantul a fost acordat 
în noiembrie 2011 pentru lansarea publicaţiei şi editării ziarului pe parcursul primei perioade de 4 luni 
(ianuarie – aprilie 2012). 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 9 980 dolari SUA din sursele Fundaţiei 
 
Total cheltuieli SUBPROGRAM 2: 103 547 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 3: ÎMBUNĂTĂŢIREA CADRULUI LEGAL PENTRU FUNCŢIONAREA MASS-
MEDIA 
 
Activităţi finanţate prin granturi 
 
Dezvoltarea audiovizualului in Republica Moldova prin îmbunătăţirea cadrului juridic naţional de 
reglementare a domeniului 
Implementator: Asociaţia Presei Electronice din Moldova – APEL 
Director de proiect: Ion BUNDUCHI  
Fundaţia Soros-Moldova a sprijinit funcţionarea unui grup public-privat pentru elaborarea noului Cod al 
Audiovizualului. Trei campanii electorale (Referendum, alegerile parlamentare anticipate din 2010 şi 
alegerile generale locale din 2011) au încetinit însă acest proces. Pe parcursul anului 2011, proiectul de 
lege, fiind ulterior expertizat şi de Consiliul Europei, OSCE şi Uniunea Europeană a Radiodifuzorilor, iar 
pe 25-26 octombrie 2011 a avut loc prima dezbatere publică pe marginea acestuia. Grupul de lucru a 
redactat textul legii ţinând cont de propunerile formulate de experţi şi participanţii la masa rotundă. Se 
programează în viitorul apropiat încă o dezbatere publică, după care Comisia Parlamentară de profil s-a 
angajat să preia proiectul de lege drept iniţiativă legislativă. 
Totodată, ca parte a lucrului asupra legislaţiei audiovizuale, în mai 2011, în cadrul Coaliţiei pentru alegeri 
libere şi corecte, APEL a propus sugestii de îmbunătăţire a proiectului regulamentului de reflectare a 
campaniei electorale de către mass-media. Propunerile au fost discutate la şedinţa Comisiei Electorale 
Centrale (CEC) şi în majoritate aprobate în cadrul noului Regulament CEC cu privire la reflectarea 
campaniei electorale de către mass-media. Astfel, instituţiile mass-media au beneficiat de un regulament 
mult mai permisiv decât cel precedent. La solicitarea CCA, experţii APEL care au lucrat la elaborarea 
noului Cod al Audiovizualului au expertizat şi proiectul Strategiei de Acoperire a Teritoriului Naţional al 
Republicii Moldova cu programe audiovizuale elaborat de CCA (strategia precedentă s-a încheiat în 
2011). 
Grantul în valoare de 91 166 dolari USD a fost acordat în decembrie 2009 din sursele Fundaţiei 
Proiectul a fost implementat pe parcursul anilor 2010-2011 
 
Suport pentru implementarea serviciului de măsurare a traficului pe Internet în cadrul Biroului de 
Audit al Tirajelor şi Internetului 
Implementator: Biroului de Audit al Tirajelor şi Internetului 
Director de proiect: Stanislav POPOV 
În cadrul acestui proiect, BATI a realizat prima etapă în procesul de implementare a serviciului de 
măsurare a traficului pe internet (SMTI), respectiv profilul utilizatorilor online, finalizându-se cu elaborarea 
şi aprobarea unui regulament tehnic de măsurare a site-urilor web SMTI. 
Pentru atingerea acestui scop:  

1) A fost stabilit un parteneriat de consultanţă şi training cu Biroul Român de Audit al Tirajelor   
(BRAT). 

2) A fost elaborată metodologia şi standardele respective şi aprobat regulamentul tehnic. 
3) Identificaţi furnizorii de soluţii tehnice şi stabilite parteneriate, evaluate ofertele financiare şi 

tehnice, elaborate şi testate software în baza regulamentului aprobat. 
La baza regulamentului aprobat de către BATI au stat metodologiile utilizate cu succes în România, 
acestea ajustându-se puţin conform necesităţilor pieţii din Moldova şi posibilităţilor tehnologice (tehnice) 
ale factorilor antrenaţi. Sistemul a fost testat pe pagina www.protv.md.  
Realizarea activităţilor menţionate a permis lansarea serviciului profesional de verificare şi analiză 
obiectivă a indicatorilor calitativi şi cantitativi ai produselor media online şi popularizarea acestuia în 
scopul atragerii în asociaţia BATI a unui număr maxim de membri noi interesaţi. 
Cheltuieli pentru realizarea grantului – 3 408 dolari SUA din sursele Fundaţiei, din care 3 221 dolari SUA 
au fost acordaţi sub formă de grant. 
 
Total cheltuieli SUBPROGRAM 3: 3 408 dolari SUA 
 
 

http://www.protv.md/
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SUBPROGRAMUL 4: CONSOLIDAREA SERVICIULUI PUBLIC AL AUDIOVIZUALULUI 
 
Activităţi finanţate prin granturi 
 
Edificarea în Republica Moldova a serviciului public de radio şi televiziune prin îmbunătăţirea 
cadrului normativ intern de funcţionare 
Implementator: Asociaţia Presei Electronice APEL 
Director de proiect: Ion BUNDUCHI 
În cadrul proiectului, au fost stabilite relaţii de parteneriat cu conducerea radiodifuzorului public naţional. 
Cadrul normativ intern al Companiei a fost completat cu noi documente, iar echipa de implementare a 
obţinut abilităţi suplimentare de expertizare, analiză şi elaborare a documentelor ce reglementează 
activitatea radiodifuzorului public naţional. 
În cadrul proiectului echipa de implementare a expertizat: 
- proiectul Caietului de sarcini pentru anul 2011, urmărind concordanţa lui cu Strategia de dezvoltare a 
instituţiei pe perioada 2010-2015, inclusiv cu noua organigramă şi noile state de personal; 
- proiectul Regulamentului de monitorizare internă a programelor companiei şi 3 anexe ale lui; 
- proiectul Fişei de post model pentru angajaţii companiei; 
- proiectele Fişelor de evaluare şi autoevaluare a performanţei profesionale a angajaţilor companiei. 
Experţii APEL au formulat propuneri şi recomandări pentru îmbunătăţirea tuturor documentelor 
expertizate. A fost elaborat, practic, un nou proiect de Regulament de monitorizare internă a programelor 
companiei şi trei anexe ale documentului. Experţii APEL au elaborat şi au propus un nou model de Fişă 
de post şi un nou proiect al Fişei de evaluare a performanţei profesionale. Cadrul normativ intern al 
radiodifuzorului public naţional a fost numeric completat cu documente îmbunătăţite calitativ. 
Proiectele alternative de documente, elaborate de către experţii APEL, au fost aprobate de Consiliul de 
Observatori, devenind astfel instrumente de lucru. În premieră pentru administraţia companiei, a devenit 
posibilă evaluarea performanţei profesionale a angajaţilor în temeiul unor criterii ştiinţifice şi, deci, 
utilizarea unui instrument managerial eficient. Proiectul Caietului de sarcini pentru anul 2011 a fost 
aprobat de CO şi avizat de CCA. Serviciul de monitorizare al companiei dispune de cadrul metodologic 
corespunzător pentru a pune la punct analiza emisiei şi pentru a obţine rezultate credibile. La prima etapă 
de restructurare a subdiviziunilor companiei – restructurarea departamentelor de ştiri şi actualităţi, au fost 
luate în calcul şi o parte dintre sugestiile şi propunerile APEL. Astfel, la televiziune, organigrama 
respectivului departament reuneşte sub acelaşi „acoperiş” toate serviciile implicate în producerea şi 
difuzarea ştirilor; statele de personal au fost eficientizate pe baza optimizării normelor de lucru.   
Cheltuieli pentru realizarea grantului – 9 966 dolari SUA din sursele Fundaţiei 
Grantul a fost alocat în octombrie 2010, activităţile din proiect s-au desfăşurat în noiembrie 2010-martie 
2011. 
 
Contribuţii la edificarea serviciului public national de radio si televiziune 
Implementator: Asociatia Presei Electronice din Moldova  APEL 
Director de proiect: Ion BUNDUCHI 
Proiectul şi-a propus să ofere sprijin administraţiei IPNA Compania Teleradio-Moldova prin monitorizări 
tematice lunare ale programelor; să contribuie la diversificarea programelor Teleradio-Moldova prin 
produse achiziţionate de la producători independenţi în condiţii de echitate şi transparenţă; să contribuie 
la instituirea, în premieră pentru Republica Moldova, a funcţiei de ombudsman al IPNA Compania 
„Teleradio-Moldova”; să aprofundeze relaţiile de parteneriat dintre societatea civilă şi radiodifuzorul public 
naţional. 
Timp de zece luni s-a efectuat monitorizarea tematică a emisiei IPNA Compania „Teleradio-Moldova”: 
programele radio şi tv destinate copiilor, adolescenţilor şi tinerilor; programele de ştiri şi actualităţi, 
emisiunile cu caracter electoral, inclusiv cele educaţionale şi de dezbateri, publicitatea motivaţională şi 
cea electorală; emisia în limbile etniilor; ciclul de emisiuni „Microfonul actual” – la Radio Moldova şi ciclul 
de emisiuni „Bună dimineaţa” – la TV „Moldova 1”; ciclurile de emisiuni „Radiomatinal” şi „Radiomagazin 
socio-cultural” – la Radio Moldova, şi ciclul de emisiuni „Mesager” şi programele socio-economice (5 
cicluri) – la TV „Moldova 1”; ciclurile de emisiuni „O melodie pentru tine” şi „La vatra jocului” – la Radio 
Moldova, şi ciclurile „Moldoveni de pretutindeni” şi „Ai noştri în lume” – la TV „Moldova 1”. Toate 
rapoartele de monitorizare au fost distribuite beneficiarilor direcţi. Acestea au fost prezentate de către 
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membrii echipei şi discutate atât în redacţiile monitorizate, cât şi la şedinţele publice ale Consiliului de 
Observatori. 
Pe 11-12 iulie 2011 a avut loc Conferinţa naţională „Ombudsmanul serviciului public de radio şi 
televiziune”, unde au participat doi experţi europeni: Dominique Burg, mediator la Radio France 
Internationale şi Tarmu Tammerk, ombudsman la Estonian Broadcasting Corporation. În cadrul 
evenimentului, a fost discutată necesitatea instituirii funcţiei ombudsmanului la „Teleradio-Moldova” 
pentru a spori credibilitatea instituţiei. La conferinţă au participat persoanele-cheie din cadrul Companiei, 
de care depinde instituirea ombudsmanului la serviciul public de radio şi tv. Dat  fiind că instituţia 
ombudsmanului este necesară, dar specificul şi activitatea ei aproape necunoscute în Moldova, la 
conferinţă au mai fost invitaţi parlamentari, avocaţi parlamentari, membri ai CCA, conducerea IPRA 
Compania „Teleradio-Găgăuzia”, membri ai Consiliului de Presă (care intenţionează să instituie o 
asemenea funcţie), preşedintele Asociaţiei Radiodifuzorilor Regionali. În rezultatul discuţiei publice, a fost 
elaborat proiectul fişei de post pentru această funcţie, au fost incluse costurile respective în bugetul 
Caietului de Sarcini pentru anul 2012. Pe parcursul anului 2012, Consiliul de Observatori va dezbate 
public şi va aproba regulamentele interne privind funcţia de ombudsman şi va desfăşura concursul public 
pentru desemnarea persoanei. 
În cadrul unei conferinţe cu participare internaţională şi a unei mese rotunde,a  fost abordată problema 
relaţiei IPNA „Teleradio-Moldova” cu producătorii independenţi. Un grup de lucru (APEL împreună cu 
serviciului juridic al Companiei) au elaborat proiectul Regulamentului privitor la achiziţiile de la 
producătorii independenţi, care a şi fost aprobat de Consiliul de Observatori al IPNA „Teleradio-Moldova”. 
Cheltuieli pentru realizarea grantului – 79 000 dolari SUA din sursele Fundaţiei 
 
Sprijin IPNA Compania Teleradio-Moldova în diversificarea serviciului de programe prin achiziţii 
de produse audiovizuale de la producători independenţi 
Fundaţia Soros-Moldova a acordat Companiei „Teleradio-Moldova” un grant în valoare de 30 060 USD 
pentru organizarea unei competiţii publice în baza noului Regulament privitor la achiziţii de la producătorii 
independenţi şi procurare/co-producere de programe audiovizuale. 
Cheltuieli pentru realizarea grantului – 30 060 dolari SUA din sursele Fundaţiei 
 
Grant de călătorie 
 
Îmbunătăţirea activităţii autorităţii de supraveghere a serviciului public de radio şi TV (CO IPNA): 
Vizită de documentare a membrilor Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-
Moldova”, în perioada 20-25 noiembrie, 2011, la Praga, Cehia 
Membrii Consiliului de Observatori al IPNA „Teleradio-Moldova” au întreprins această vizită cu scopul de 
a se familiariza cu experienţa consiliilor de supraveghere ale serviciilor publice audiovizuale din 
Republica Cehă, precum şi cu cea a managerilor Televiziunii Publice şi a Radioului Public din Cehia. În 
cadrul acestei vizite, membrii CO au avut întâlniri cu membrii Consiliului de Supraveghere al Radioului şi 
Televiziunii Publice din Cehia, precum şi cu administraţia de vârf a Radioului Public şi Televiziunii Publice 
cehe.  
În cadrul întâlnirilor, au fost puse în discuţie experienţa colegilor cehi în separarea, la nivel practic, a 
atribuţiilor organelor de supraveghere de atribuţiile organelor administrative, relaţiile dintre autoritatea 
legislativă a statului (parlament) şi consiliile de supraveghere IPNA. Ţinând cont că în Cehia radioul 
public este separat de televiziune, s-au discutat argumentele pro- şi contra- separării acestor instituţii, 

finanţarea instituţiei publice audiovizuale; difuzarea publicității şi sponsorizarea programelor (emisiunilor); 

relaţia cu producătorii independenţi (în Cehia, 40% din emisie este achiziţionată de la producătorii 
independenţi), etc. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului - 5 858 dolari SUA, dintre care s-a acordat un grant în valoare de 4 
679 dolari SUA şi cheltuieli operaţionale în valoare de 1 179 dolari SUA din sursele Fundaţiei 
 
Total cheltuieli SUBPROGRAM 4: 114 918 dolari SUA 
 
Cheltuieli de administrare a programului: 46 966 dolari SUA  
 
Total cheltuieli program: 881 334 dolari SUA 
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PROGRAMUL BUNA GUVERNARE  
 
Viziune:  
Misiunea Programului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului 
în conformitate cu standardele Europene atât la nivel central, cât şi la cel local.  
 
Context:  

- O continuă instabilitate politică  
- Un dialog politic avansat în negocierea agendei de integrare europeană, înregistrându-se însă un 

progres redus în implementarea reformelor interne  
- Un grad sporit de transparenţă în procesul de luare a deciziilor, fiind totuşi atestată o 

transparenţă scăzută în administrarea finanţelor publice şi combaterea corupţiei  
- Responsabilitate scăzută a funcţionarilor publici faţă de cetăţeni  
- Capacitate redusă a societăţii civile de a desfăşura activităţi de advocacy de mare impact în 

vederea responsabilizării guvernului pentru acţiunile sale  
 
Domenii prioritare:  

- Transparenţă şi responsabilizare 
- O guvernare efectivă şi eficientă 

 
Întru promovarea transparenţei şi responsabilizării guvernării, Programul Buna Guvernare s-a axat pe 
susţinerea societăţii civile pentru a monitoriza acţiunile Guvernului în domenii-cheie, cum ar fi: finanţele 
publice, combaterea corupţiei şi agenda de integrare europeană. 
 
În iulie 2011, a fost lansat un proiect comprehensiv, cu o durată de doi ani, ce prevede monitorizarea 
transparenţei şi promovarea controlului public asupra procesului bugetar în R. Moldova implementat de 
Centrul Expert-Grup. Proiectul va evalua gradul de transparență bugetară, utilizând metodologia 
Indexului Bugetului Deschis (Open Budget Index); va crea un cadru participativ între societatea civilă şi 
instituţiile guvernamentale; şi va monitoriza implementarea deciziilor şi activităţii Curţii de Conturi. Până la 
sfârşitul anului 2011, s-a reuşit crearea unui cadru participativ format din 15 ONG-uri şi instituţii media. De 
asemenea, au fost organizate câteva  evenimente publice pentru a facilita o mai bună comunicare dintre 
societate şi instituţiile guvernamentale implicate în procesul bugetar. 
 
La nivel local, „Proiectul de monitorizare a bugetelor municipiilor Chişinău şi Bălţi”, implementat în 2011, a 
dezvăluit lipsa de transparenţă în procesul de luare a deciziilor şi managementul finanţelor publice.  În 
2012, un alt proiect va fi implementat de către Asociaţia Presei Independente, concentrându-se pe 
promovarea şi stimularea bunelor practici de implicare a cetăţenilor în procesul decizional legat de 
bugetele locale şi investigarea gestionării incorecte a banilor publici.  
 
Programul a continuat să sprijine monitorizarea periodică a relaţiilor UE-Moldova în cadrul Parteneriatului 
Estic, prin intermediul unui grant acordat ONG-urilor ADEPT şi Expert-Grup, pentru a informa publicul 
intern şi extern asupra principalelor evoluţii în relaţiile Moldo-comunitare şi a stimula discuţii publice 
asupra acestui subiect. Pentru a reflecta poziţia societăţii civile, un raport de progres a fost prezentat 
Comisiei Europene drept o sursă pentru raportul anual de progres pe ţară, aceeaşi activitate fiind 
preconizată şi pentru anul 2012. Totodată, PBG a continuat în 2011 să sprijine proiectele sale 
multianuale - Barometrul opiniei publice şi  portalul informaţional www.europa.md. 
 
Un raport de monitorizare a implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie în patru instituţii publice, 
realizat de Transparency International – Moldova, a arătat că în prezent cadrul legal pentru prevenirea 
corupţiei nu funcţionează. Raportul a arătat, de asemenea că, caracterul obligatoriu de punere în aplicare 
a politicilor anticorupţie nu se aplică instituţiilor subordonate de stat cu riscul cel mai înalt de corupţie.   
 
În 2011, au fost lansate câteva proiecte noi ce vizează promovarea transparenţei şi responsabilizării şi 
combaterea corupţiei prin intermediul unei abordări inovatoare. PBG a lucrat cu Programul Informaţional 
al OSI asupra unei iniţiative mai mari de a promova transparenţa folosind instrumentele IT. În cadrul unei 
competiţii de granturi, PBG a oferit susţinere financiară portalului www.privesc.eu, care va asigura 

http://www.europa.md/
http://www.privesc.eu/
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transparenţa procesului decizional în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale, prin intermediul 
transmisiunilor live on-line a tuturor sesiunilor Parlamentului, Guvernului, consiliilor municipale Chişinău şi 
Bălţi, precum şi a Adunării Populare a Autonomiei Găgăuzia. Susţinere a obţinut şi portalul 
www.alerte.md, care oferă cetăţenilor Chişinăului un instrument on-line de raportare directă a problemelor 
sociale către autorităţile locale şi posibilitatea de a urmări reacţia/acţiunea acestora, prin automatizarea şi 
raţionalizarea procesului de petiţionare. Întru sprijinirea luptei anticorupţie în Republica Moldova, folosind 
tehnologii moderne, va fi creată o platformă online de raportare a cazurilor de corupţie pentru a încuraja 
cetăţenii să raporteze infracţiunile legate de corupţie pe "harta corupţiei". Portalul va fi o resursă 
comprehensivă despre domeniul anticorupţie şi va include informaţii conexe, documente legislative, 
articole de investigaţie, etc. 
 
Pentru a creşte capacitatea guvernului de a răspunde provocărilor curente ale Moldovei prin formularea 
politicilor coerente şi realiste, PBG a susţinut o serie de studii independente de politici. Studiul în 
domeniul pieţei aviatice a contribuit la pregătirea negocierilor pentru semnarea Acordului privind Spaţiul 
Aerian Comun între UE şi Moldova, iniţiat la 26 octombrie, 2011. Studiul privind protecţia datelor cu 
caracter personal a contribuit la elaborarea noii legi privind protecţia datelor cu caracter personal, 
adoptată  la 8 iulie, 2011. Un studiu asupra evaluării rezultatelor implementării procesului Bologna în 
Moldova şi o analiză a situaţiei conflictului de interese şi a regimului de incompatibilităţi în serviciul public 
la nivel local au fost iniţiate în 2011 şi vor fi prezentate la începutul anului 2012 cu recomandările 
relevante ale experţilor.  
 
Prin intermediul unui grant oferit către PNUD Moldova, Programul a oferit sprijin pentru debirocratizarea 
accesului la informaţiile privind reglementarea urbanistică a relaţiilor funciare din mun. Chişinău. În 
rezultat, a fost asigurat accesul deplin, rapid, gratuit şi on-line al cetăţenilor la informaţiile privind 
reglementarea urbanistică a terenurilor şi regimul funciar în mun. Chişinău pe site-ul primăriei. Proiectul a 
contribuit la punerea în aplicare a obiectivelor Planului de Acţiuni Anticriză şi Stabilizare Economică  
2010-2012 pentru mun. Chişinău, elaborat cu suportul PNUD, Programului OSF pentru Guverne Locale 
(LGI/OSF) şi Fundaţiei Soros-Moldova.  
 
În vederea educării unor profesionişti calificaţi, sporind calitatea studiilor europene, un program de burse 
academice administrat în Moldova şi România, în parteneriat cu Fundaţia Soros România, a contribuit la 
crearea unei comunităţi a profesorilor universitari ce predau cursuri în domeniul politicilor europene. 28 
de profesori şi manageri universitari din R. Moldova şi-au consolidat abilităţile de predare prin folosirea 
metodelor inovatoare, îmbunătăţindu-şi de asemenea practicile de management. Programul Buna 
Guvernare va contribui şi la educarea tinerilor lideri politici şi ai societăţii civile în spiritul valorilor 
europene şi al societăţii deschise prin susţinerea ediţiei din 2012 a şcolii tinerilor lideri politici organizată 
de ADEPT. 
 
Director de Program: Olga CRIVOLIUBIC, e-mail: ocrivoliubic@soros.md  
Coordonator de Program: Cornelia CIOFU, e-mail: cciofu@soros.md  
Asistent de Program: Denis BORDIAN, e-mail: dbordian@soros.md  
 
Bugetul administrativ al Programului – 53 190 dolari SUA  
Bugetul total al PBG – 686 486 dolari SUA  
 
Abrevieri 
ADEPT              Asociaţia pentru Democraţie Participativă 
PBG  Programul Buna Guvernare 
IDIS Viitorul  Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale Viitorul 
APL              Administraţia publică locală 
APC                   Administraţia publică centrală 
LGI/OSF            Budapest Local Government Initiative/Open Society Foundations Budapest  
ONG                  Organizaţie non-guvernamentală  
OSF                   Open Society Foundations (Fundaţiile pentru o Societate Deschisă) 
IBD                    Indexul Bugetului Deschis 
FSR                   Fundaţia Soros România 

http://www.alerte.md/
mailto:ocrivoliubic@soros.md
mailto:dbordian@soros.md
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TI                       Transparency International Moldova 
PNUD              Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare  
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SUBPROGRAMUL 1: TRANSPARENŢĂ ŞI RESPONSABILIZARE 
 
Obiective: 

- De a consolida capacităţile societăţii civile pentru a monitoriza acţiunile guvernului în domeniile 
cheie, precum: finanţele publice, reforma APC şi integrare europeană. 

- De a creşte nivelul de cunoaştere şi înţelegere de către publicul larg a subiectelor legate de UE şi 
integrarea europeană.  
 

Granturi: 
 

Procesul bugetar în Republica Moldova: monitorizarea transparenţei şi promovarea controlului 
public  
Implementator: Centrul Analitic „Expert-Grup” 
Director de proiect: Valeriu PROHNIŢCHI 
Rezumat: Proiectul va evalua nivelul de transparenţă bugetară, utilizând metodologia Open Budget Index. 
Va crea un cadru participativ, facilitând o mai bună comunicare între instituţiile guvernamentale implicate 
în procesul bugetar şi societate. În cadrul proiectului, vor fi organizate evenimente publice pentru a 
discuta documentele conexe procesului bugetar. Astfel, va fi impulsionat controlul public asupra bugetului 
public prin monitorizarea implementării deciziilor şi activităţii Curţii de Conturi. Până la sfârşitul anului 
2011, în cadrul proiectului a fost creat un cadru participativ informal cu participarea a 15 ONG-uri şi 
instituţii mass-media dispuse să fie partenere ale proiectului. În rezultatul organizării de către echipa 
proiectului a unei mese rotunde pentru discutarea politicii bugetar-fiscale pentru anul 2012, unde au 
participat reprezentanţii guvernului (Ministerul Finanţelor) şi ai societăţii civile, aceasta din urmă a primit o 
săptămână în plus pentru a comenta politica planificată. Mai multe propuneri privind impozitarea IMM-
urilor, dividendele şi altele, formulate la masa rotundă, au fost luate în consideraţie în versiunea finală a 
politicii. De asemenea, o notă analitică despre proiectul de buget 2012 şi un raport de sinteză asupra 
auditurilor efectuate de către Curtea de Conturi în semestrul trei al anului 2011 au fost elaborate şi 
prezentate într-un eveniment public, generând dezbateri în mass media.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 98 719 dolari SUA 
 
Promovarea bunelor practici de monitorizare a procesului decizional la nivel local  
Implementator: Asociaţia Presei Independente 
Director de proiect: Petru MACOVEI 
Rezumat: Proiectul de monitorizare a bugetelor municipiilor Chişinău şi Bălţi, implementat în 2011, a 
dezvăluit lipsa de transparenţă în managementul finanţelor publice. Sub presiunea grupului de 
monitorizare, bugetul municipiului Chişinău (indisponibil anterior) a fost plasat pe portalul oficial al 
primăriei. De asemenea, au fost realizate şi transmise autorităţilor locale câteva rapoarte de monitorizare 
cu recomandările relevante. 
La sfârşitul anului 2011, un alt grant a fost acordat Asociaţiei Presei Independente cu scopul promovării 
transparenţei în luarea deciziilor prin implicarea civică şi monitorizarea banilor publici la nivel local. 
Proiectul va fi implementat la nivel naţional prin intermediul mass-mediei locale şi se va concentra asupra 
promovării şi stimulării bunelor practici de implicare a cetăţenilor în procesul luării deciziilor privind 
bugetele locale şi investigarea gestionării incorecte a banilor publici.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 49 585  dolari SUA  
 
Relaţiile UE-Moldova – monitorizarea progresului în cadrul Politicii Europene de Vecinătate  
Implementatori: Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, Centrul Analitic „Expert-Grup” 
Directori de proiect: Igor BOŢAN, Valeriu PROHNIŢCHI 
Rezumat: Programul a continuat să sprijine monitorizarea periodică a relaţiilor UE-Moldova în cadrul 
Parteneriatului Estic, prin intermediul unui grant acordat ONG-urilor ADEPT şi Expert-Grup. Acesta 
rămâne a fi cel mai comprehensiv raport de monitorizare a relaţiilor UE-Moldova, care informează publicul 
intern şi extern asupra principalelor evoluţii, stimulând astfel dezbaterile publice pe acest subiect. În 
decembrie 2011, un raport de progres a fost prezentat Comisiei Europene care a suplinit raportul anual 
de progres pe ţară, aceeaşi activitate fiind preconizată şi pentru anul 2012. 
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Echipa de implementare a proiectului va publica rapoartele trimestriale de monitorizare privind progresul 
relaţiilor RM-UE - "Euromonitor", precum şi revista bianuală "Guvernare şi Democraţie: Perspective 
Europene" şi câteva studii de politici în domenii relevante. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului, ADEPT – 38 921 dolari SUA 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului, Expert-Grup – 39 693 dolari SUA 
 
Susţinerea implementării Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei  
Implementator: Transparency International Moldova 
Director de proiect: Lilia CARAŞCIUC 
Rezumat: Proiectul co-finanţat de Fundaţie a monitorizat implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie. 
Din moment ce Guvernul a tărăgănat adoptarea unei noi Strategii Anticorupţie şi Planului de Acţiuni, TI a 
monitorizat aplicarea măsurilor permanente pentru prevenirea corupţiei în patru instituţii publice. Practica 
a arătat că în prezent cadrul legal pentru prevenirea corupţiei nu funcţionează din cauza lipsei unui 
mecanism eficient de aplicare şi a nesancţionării funcţionarilor pentru neglijenţă în aplicarea politicilor 
anticorupţie. Raportul a mai arătat că, caracterul obligatoriu de implementare a politicilor anticorupţie nu 
se aplică instituţiilor subordonate statului cu riscul cel mai înalt de corupţiei. Raportul a fost făcut public şi 
reflectat pe larg în mass-media. Acesta a fost trimis autorităţilor vizate, Parlamentului şi oficiului Primului 
Ministru cu recomandările relevante. 
Cheltuieli pentru realizarea  proiectului – 16 720 dolari USD 
 
Asigurarea transparenţei luării deciziilor de către organele de stat centrale şi locale  
Implementator: AO Privesc EU 
Director de proiect: Radu CHIVRIGA 
Rezumat: În vederea asigurării transparenţei procesului decizional, începând cu luna noiembrie 2011, pe 
site-ul www.privesc.eu vor fi asigurate transmisiunile live on-line a tuturor sesiunilor Parlamentului, 
şedinţelor Guvernului, consiliilor municipale Chişinău şi Bălţi şi a Adunării Populare a Autonomiei 
Găgăuzia, pentru o perioadă de 10 luni. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 9 990 dolari SUA 
 
www.alerte.md 
Implementator: AO MediaPoint 
Director de proiect: Mihai LUPAŞCU 
Rezumat: Proiectul îşi propune să rezolve un număr de probleme sociale din mun. Chişinău prin 
automatizarea şi raţionalizarea procesului de comunicare între societate şi autorităţi. O versiune 
modificată a portalului FixMyStreet , co-finanţat de către Programul Informaţional al OSF, oferă locuitorilor 
din Chişinău un instrument on-line de raportare directă a problemelor sociale în atenţia autorităţilor locale 
şi posibilitatea de a urmări reacţia/acţiunea acestora. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 9 830 dolari SUA 
 
Toleranţă zero corupţiei. Fii activ şi pune corupţia la zid!  

Implementator: Centrul de Investigații Jurnalistice (CIN) 
Director de proiect: Cornelia COZONAC 
Rezumat: În vederea sprijinirii luptei anticorupţie în Republica Moldova, folosind tehnologii moderne, va fi 
creată o platformă online de raportare a cazurilor de corupţie pentru a încuraja cetăţenii să raporteze 
infracţiunile legate de corupţie pe o "hartă a corupţiei". Portalul va fi o resursă comprehensivă în domeniul 
anticorupţiei şi va include informaţii conexe, documente legislative, articole de investigaţie, etc. Pentru a 

spori transparenţa în lupta împotriva corupţiei, CIN va monitoriza acţiunile întreprinse de către autorități 
legate de cazurile raportate şi le va publica pe harta electronică. Proiectul prevede, de asemenea, 
lansarea unei serii de investigaţii jurnalistice asupra cazurilor de corupţie raportate.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 54 920  dolari SUA 
 
Grant de călătorie pentru participare la Conferinţa Ministerială a organizaţiei Community of 
Democracies  
Beneficiar: Alex OPRUNENCO, Director al Departamentului Politici Macro-economice şi Relaţii Externe al 
Centrului Analitic Expert-Grup 

http://www.privesc.eu/
http://www.alerte.md/
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Rezumat: Prin această călătorie a fost asigurată participarea unui reprezentant al societăţii civile din R. 
Moldova în cadrul reuniunii ministeriale Community of Democracies. Dl. Alex Oprunenco a prezentat 
punctul de vedere al societăţii civile asupra evoluţiilor politice şi socio-economice recente din ţara noastră 
după discursul oficial al reprezentanţilor guvernului. 
Cheltuieli pentru participare – 1 357 dolari SUA 
 
Proiecte operaţionale: 
 
Evaluarea reformei administraţiei publice centrale  
În aprilie 2011, al doilea raport independent de monitorizare a RAPC, care a evaluat progresele realizate 
în perioada octombrie 2009 - noiembrie 2010, a fost prezentat publicului larg şi principalelor părţi 
interesate. La fel ca şi primul raport prezentat în 2010, acesta a atestat un progres nesemnificativ în 
implementarea reformei. Experţii au recomandat abrogarea Strategiei Reformei APC din 2005, motivând 
că este un document depăşit, întrucât cele mai multe dintre obiectivele reformei au fost substanţial 
modificate sau înlocuite în timp. Astfel, a fost propusă elaborarea unui nou document care ar defini în 
mod clar conceptul şi obiectivele reformei.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 27 158 dolari SUA 
 
Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat (ICPC), “Cunoaşte-ţi candidatul!” 
Soluţionarea celor patru procese judiciare iniţiate de către candidaţii electorali, în cadrul celei de-a treia 
ediţii a campaniei „Cunoaşte-ţi candidatul!”, lansată în preajma alegerilor Parlamentare anticipate din 
noiembrie 2010, a evoluat mai lent decât s-a prevăzut iniţial. La mijlocul anului 2011, a fost abrogată 
interdicţia de distribuire a buletinelor informative cu lista candidaţilor ce nu au întrunit criteriile de 
integritate. Cu toate acestea, prima hotărâre de fond a fost pronunţată abia în noiembrie 2011. Potrivit 
acesteia, ICPC nu a lezat onoarea şi demnitatea candidatului electoral prin publicarea informaţiilor în 
buletinele informative. Fundaţia şi membrii ICPC au decis să nu distribuie buletinele informative rămase la 
sfârşitul anului 2011, deoarece informaţiile inactuale ar fi creat confuzii în rândul populaţiei. În schimb, 
ICPC va face publică întreaga evoluţie a celor patru procese judiciare în vederea responsabilizării 
candidaţilor electorali privind limitarea accesului cetăţenilor la informaţii despre candidaţii electorali.        
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 3 194 dolari SUA 
 
Proiecte mixte: 
 
Masa rotundă ”IT pentru transparenţă” 
În cadrul Summit-ului ICT Moldova 2011, PBG a organizat sesiunea "IT pentru transparenţă". 
Evenimentul a oferit posibilitate societăţii civile şi dezvoltatorilor din domeniul IT să împărtăşească soluţii 
şi iniţiative privind promovarea transparenţei şi responsabilizării guvernului prin instrumentele TIC. În 
organizarea evenimentului, PBG a colaborat în baza unui contract de grant cu Asociaţia Companiilor TIC, 
unul dintre organizatorii oficiali ai Summit-ului. În urma sesiunii, a fost anunţat un concurs de granturi în 
parteneriat cu Programul Informaţional al OSF pentru a susţine proiectele vizând promovarea 
transparenţei, responsabilizării şi implicării civice folosind instrumente IT. În cadrul acestui concurs, două 
proiecte descrise mai sus au obţinut granturi.  
Buget total – 8 128 dolari SUA 
Buget grant – 5 808 dolari SUA 
Implementator: Asociaţia Companiilor TIC 
Director de Proiect: Ana CHIRIŢA 
Buget operaţional – 2 320 dolari SUA 
 
Portalul informaţional www.europa.md   
Pe parcursul anului 2011, PBG a susţinut portalul www.europa.md, o sursă de informaţii online unică în 
Moldova, axată strict pe subiecte ce ţin de UE şi integrare europeană. Pentru a asigura o mai bună 
dezvoltare a portalului în viitor şi pentru a-l face mai atractiv pentru public, acesta a fost transferat în 
gestiunea Asociaţiei pentru Politică Externă. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 30 224 dolari SUA 
Bugetul de grant – 16 400 dolari SUA 
Implementator: Asociaţia pentru Politică Externă 

http://www.europa.md/
http://www.europa.md/
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Director de proiect: Victoria BOIAN 
Buget operaţional – 13 824 dolari SUA  
 
Buget Total Subprogram 1: 388 439 dolari SUA 
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SUBPROGRAM 2: O GUVERNARE EFECTIVĂ ŞI EFICIENTĂ 
 
Obiective: 

- De a contribui la sporirea calităţii serviciilor publice în municipiul Chişinău. 
- De a oferi factorilor de decizie analize independente ale politicilor, în vederea susţinerii Agendei 

Europene a Republicii Moldova. 
- De a spori cunoaşterea şi înţelegerea de către guvern a opiniei publice asupra domeniilor sociale, 

prin susţinerea Barometrului de Opinie. 
- De a spori calitatea predării studiilor europene în universităţi, în vederea asigurării unui proces de 

integrare europeană bazat pe cunoştinţe. 
 
Granturi:  
 
Buletinul informaţional în limba germană „Moldau Wirtschaftsnachrichten”– un pas spre Integrare 
Europeană   
Implementator: IDIS ”Viitorul” 
Director de proiect: Liubomir CHIRIAC 
Rezumat: Pentru a promova investiţiile străine în Moldova, vor fi elaborate şi distribuite patru ediţii 
trimestriale ale buletinului informativ în limba germană „Moldau Wirtschaftsnachrichten”, care vizează 
dezvoltarea economică şi de afaceri a Moldovei. Beneficiarii publicaţiei vor fi potenţialii investitori şi 
cercetători din comunitatea germană.         
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 8 975 dolari SUA 
 
„Şcoala Tânărului Lider Politic – promotor al valorilor europene” 2012  
Implementator: Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT 
Director de proiect: Igor BOŢAN  
Rezumat: Programul va contribui la educarea tinerilor lideri politici şi a societăţii civile în concordanţă cu 
valorile europene şi ale societăţii deschise. 40 de reprezentanţi ai partidelor politice, societăţii civile şi 
mass media îşi vor dezvolta cunoştinţele şi capacităţile în domeniul bunei guvernări, dialogului politic şi 
alte domenii relevante.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 19 792 dolari SUA 
 
Grant de călătorie pentru participare la briefing-ul informal cu Miroslav Lajcak, reprezentant 
special al UE pentru formatul de negocieri 5+2 în reglementarea conflictului transnistrean  

Beneficiară: Galina ŞELARI, Director al Centrului pentru Studii Strategice şi Reforme 
Rezumat: Scopul întâlnirii a fost de a oferi comentarii pe marginea conflictului transnistrean de către 
guvern şi societatea civilă din Moldova, în cadrul unui briefing informal.  
Cheltuieli pentru participare – 1 065 dolari SUA 
 
Proiecte operaţionale 
 
Studii de susţinere a politicilor  
- În 2011, PBG a susţinut o serie de studii independente de politici. Cinci studii privind problemele 

relevante în contextul negocierii noului acord RM-UE, iniţiate în 2010, au fost lansate în 2011: 1) piaţa 
de asigurări, 2) piaţa de capital, 3) servicii de telecomunicaţii, 4) perspectivele cooperării Republicii 
Moldova în cadrul politicii de securitate şi apărare comună, şi 5) protecţia datelor cu caracter personal. 
Cercetările au oferit o analiză independentă şi recomandări ale experţilor pentru dezvoltarea 
domeniilor vizate. În prezent, acestea sunt utilizate drept sursă de referinţă pentru promovarea 
reformei în sectoarele relevante. Studiul privind protecţia datelor personale, lansat în iunie 2011, a 
contribuit deja la definirea politicii statului în domeniu. Studiul a fost apreciat de Centrul Naţional 
pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal şi luat în consideraţie ca o referinţă în elaborarea noii 
legi privind protecţia datelor personale. Legea adoptată la 8 iulie a inclus unele recomandări formulate 
în cercetare, precum: consolidarea competenţelor Centrului, înăsprirea cerinţelor faţă de 
managementul Centrului, clarificarea dispoziţiilor privind stocarea datelor cu caracter personal, 
registrul datelor cu caracter personal, etc.    



77 

 

- Două studii în domeniul pieţei serviciilor aeriene lansate de Program în 2010 şi 2011 au contribuit la 
formarea bazei politicii Guvernului adoptate în acest domeniu. Cercetarea a contribuit la pregătirea 
negocierilor pentru semnarea Acordului privind spaţiul aerian comun între UE şi Moldova, parafat la 26 
octombrie, 2011. Noua politică a deschis spaţiul aerian al R. Moldovei pentru concurenţă, creând 
oportunităţi de dezvoltare a pieţei transportului aerian. Deja în 2012 sunt aşteptate reduceri ale 
preţurilor cu până la 30%, inclusiv prin intrarea operatorilor low-cost pe piaţă. 

- Un studiu privind evaluarea rezultatelor implementării procesului Bologna în Moldova a fost iniţiat şi va 
fi prezentat în februarie 2012.  

- În contextul reformei de descentralizare lansată de către Guvern şi de consolidare a autonomiei locale, 
Programul a iniţiat un studiu pentru a prezenta o analiză amplă a situaţiei de conflict de interese şi 
regimul de incompatibilităţi în serviciul public la nivel local. Analiza va oferi recomandări de politici 
pentru îmbunătăţirea situaţiei curente. Studiul va fi lansat în aprilie 2012.  

Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 84 700 dolari SUA 
 
Barometrul de Opinie Publică  
Pentru a verifica percepţia cetăţenilor asupra evenimentelor socio-politice, în 2011 au fost lansate două 
ediţii ale BOP. Sondajele verifică percepţia cetăţenilor Republicii Moldova cu privire la o gamă largă de 
probleme, inclusiv aşteptările electorale şi politice; situaţia social-economică a ţării şi problemele din 
politica externă; cele mai de încredere instituţii şi principalele surse de informare, etc. Ediţia din primăvară 
a inclus un eşantion suplimentar pentru mun. Chişinău, în contextul alegerilor locale din luna iunie. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 27 396 dolari SUA 
 
Asistenţă tehnică şi expertiză pentru APL/ IV  
Proiectul lansat în 2010 a fost finalizat în 2011. Au fost consolidate capacităţile a 70 de funcţionari ai 
Primăriei Chişinău şi ai celor cinci preturi de sector, în diverse domenii, inclusiv utilizarea computerului, 
legislaţie şi secretariat, limbă engleză, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciilor publice.   
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 6 425 dolari SUA 
 
Traducerea şi publicarea cărţilor cu tematici europene   
În 2011, proiectul a fost finalizat. În rezultat, 12 cărţi cu tematici variate legate de UE au fost traduse şi 
publicate în 500-1000 copii fiecare. Lucrările au fost distribuite tuturor bibliotecilor publice, instituţiilor 
academice şi publice, şi ONG-urilor din domeniu.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 12 153 dolari SUA 
 
Proiecte mixte 
 
Programul de burse pentru studii europene  
Pentru a creşte calitatea studiilor europene în universităţi, contribuind astfel la educarea unor profesionişti 
calificaţi, în 2011 a fost iniţiat şi implementat cu succes un program de burse academice administrat în 
Moldova şi România, în parteneriat cu FSR. În rezultat, a fost creată o comunitate de profesori universitari 
ce predau cursuri în domeniul politicilor europene. 28 de profesori universitari şi manageri din Moldova şi-
au consolidat abilităţile de predare, folosind metode inovatoare şi îmbunătăţindu-şi practicile de 
management, prin vizite de studiu la diverse Universităţi din România şi instituţii din domeniu. Proiectul a 
implicat şi reprezentanţii a două think tank-uri moldoveneşti active în politicile de educaţie, şi un 
reprezentant al Ministerului Educaţiei.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 34 351 dolari SUA 
 
Vizite de studiu individuale privind îmbunătăţirea curriculumului universitar în domeniul studiilor 
europene 
România, Cluj-Napoca, Universitatea Babeş Bolyai  
Perioada: 11 – 17 aprilie   
Beneficiari: Mihai HACHI, lector universitar, ASEM 
                   Iacob COCOŞ, lector universitar, ASEM 
Buget – 478 dolari SUA 
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România, Bucureşti, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative (SNSPA)  
Perioada: 2 – 8 mai   
Beneficiari: Vasile Andrieş, lector universitar, USM 

Irina TEUT, lector universitar, Universitatea Agrară de Stat 
Viorica ŢÎCU, lector universitar, ULIM  

Buget – 766 dolari SUA 
 
România, Universitatea din Oradea  
Perioada: 2 – 8 mai   
Beneficiar: Ion BURUIANĂ, lector universitar, IRIM  
Buget – 282 dolari SUA 
 
România, Bucureşti, SNSPA   
Perioada: 9 – 15 mai   
Beneficiari: Natalia LOBANOV, lector universitar, ASEM 

Vladimir RUSU, lector universitar, Universitatea de Stat din Bălţi ”Alecu Russo” 
Cristina BANCU, lector universitar, USM  

Buget – 660 dolari SUA 
 
România, Bucureşti, Academia de Studii Economice  
Perioada: 16 – 22 mai   
Beneficiari: Oleg BUGA, lector universitar, Universitatea ”Perspectiva” INT 

   Grigore BALTAG, lector universitar, Universitatea Agrară de Stat  
   Lilia PÎNZARI, lector universitar, Universitatea de Stat din Bălţi ”Alecu Russo” 

Buget – 712 dolari SUA 
 
România, Universitatea din Oradea  
Perioada: 30 mai – 5 iunie  
Beneficiar: Valentina CORNEA, lector universitar, Universitatea de Stat din Cahul ”B.P. Haşdeu” 
Buget – 260 dolari SUA 
 
România, Universitatea din Oradea  
Perioada: 30 mai – 5 iunie   
Beneficiar: Ion CIOBANU, lector universitar, Universitatea de Stat din Bălţi ”Alecu Russo” 
Buget – 237 dolari SUA 
 
Vizita de studiu privind managementul universitar în domeniul studiilor europene 
România, Bucureşti – Cluj-Napoca – Oradea 
Perioada: 13 - 20 noiembrie 
Beneficiari: 
Oleg BALAN, Prorector, Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele RM  
Arina KRAIJDAN, Prorector, Universitatea Perspectiva INT 
Gheorghe NEAGU, Prorector, Universitatea de Stat din Bălţi ”Alecu Russo” 
Igor ŞEVCENCO, Decan, Universitatea de Stat din Cahul ”B.P. Haşdeu” 
Ludmila TIHONOV, Decan, ULIM 
Nicolae ŢURCANU, Decan, Universitatea Tehnică a Moldovei 
Veaceslav PÎNZARI, Decan, Universitatea de Stat din Bălţi ”Alecu Russo” 
Vasile GUŢU, Decan, Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale  
Valentina TEOSA, Sef catedră, Universitatea de Stat din Moldova  
Maria HĂMURARU, Şef adjunct Secţia de Asigurare a Calităţii, Dezvoltare Curriculară şi Evaluare, 
Universitatea de Stat din Moldova 
Olga SÎRBU, Sef catedră, Universitatea Agrară de Stat 
Oleg CASIADI, Sef catedră, Academia de Poliţie “Stefan cel Mare” 
Boris CHISTRUGA, Şef Catedră, Relaţii internaţionale, Academia de Studii Economice din RM  
Nadejda VELIŞCO, Şef Direcţie Învăţământ Superior, Ministerul Educaţiei  
Anatol GREMALSCHI, Director de Programe, Institutul de Politici Publice 
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Cornel CIUREA, Expert IDIS ”Viitorul” 
Buget – 4 617 dolari SUA 
 
Parteneriate cu donatori: 
 
De-birocratizarea accesului la informaţii cu privire la Reglementarea urbanistică a relaţiilor 
funciare în oraşul Chişinău  
Prin intermediul unui grant oferit PNUD Moldova, Programul a sprijinit debirocratizarea accesului la 
informaţiile privind reglementarea urbanistică a relaţiilor funciare din municipiul Chişinău.  
În rezultat, a fost creat un mecanism electronic integrat, rapid şi transparent de furnizare a informaţiilor 
privind reglementarea urbanistică a relaţiilor funciare în oraşul Chişinău prin asigurarea accesului deplin, 
imediat, gratuit şi on-line la informaţiile ce ţin de reglementarea urbanistică a terenurilor în Chişinău, 
regimul funciar al oricărui teren din raza oraşului. În urma acestui proiect, cetăţenii pot accesa direct 
informaţii detaliate despre componentele Planului Urbanistic General şi baza de date geo-spaţiale a 
capitalei (map.chisinau.md). Proiectul este în concordanţă şi a contribuit la punerea în aplicare a 
obiectivelor Planului de Acţiuni anticriză şi stabilizare economică 2010-2012 pentru Municipiul Chişinău, 
elaborat cu sprijinul PNUD, LGI/OSF şi FSM. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 50 000 dolari SUA 
 
Buget Total Subprogram 2: 244 857 dolari SUA 
 

http://map.chisinau.md/apex/f?p=103:1:2600102260256704:::::
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PROGRAMUL DE DREPT 
 
Viziune: 
Programul promovează reformele juridice bazate pe respectarea drepturilor omului, responsabilitatea 
juridică, incluziunea socială şi buna guvernare.  
 
Context: 
Evenimentele din aprilie 2009, urmate de injustiţie şi lipsa unui proces echitabil în cadrul judecării 
cauzelor penale şi administrative aferente, au scos la iveală numeroase lacune în domeniul respectării 
drepturilor omului în Moldova. Sistemul de justiţie s-a dovedit incapabil să protejeze persoanele împotriva 
abuzurilor, iar organizaţiile din domeniul drepturilor omului nu au capacitatea de a monitoriza şi raporta 
eficient cazurile de încălcări majore ale drepturilor omului, precum şi de a promova schimbarea. Din 
aceste motive, Programul şi-a revăzut abordările şi, pe lângă iniţiativele intensive de advocacy şi 
monitorizare, a iniţiat şi s-a implicat în numeroase programe operaţionale menite să sporească 
respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei. Programul a desfăşurat activităţi în câteva domenii-
cheie, de o importanţă majoră pentru drepturile omului, justiţie şi viitorul democraţiei şi al statului de drept: 
responsabilizarea judecătorească, a altor actori din sectorul justiţiei şi performanţele lor în domeniul 
drepturilor omului, abilitarea juridică şi accesul la justiţie, dezvoltarea capacităţii societăţii civile de a 
desfăşura activităţi eficiente de monitorizare şi advocacy. 
 
Fundaţia Soros-Moldova a fost unica organizaţie non-guvernamentală care a reuşit să facă parte din 
grupul de lucru responsabil pentru elaborarea Strategiei de Reformare în Sectorului Justiţiei. Obiectivul 
general al Strategiei constă în edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, 
transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene. 
Programul a promovat includerea în Strategie a unui pilon special referitor la respectarea drepturilor 
omului în sectorul justiţiei şi la obligaţia statului de a garanta accesul la justiţie a persoanelor ce aparţin 
grupurilor defavorizate, pe baza modelelor elaborate de Fundaţia Soros-Moldova în cadrul proiectelor 
sale pilot.  
 
Conceptul de abilitare juridică şi implicare a persoanelor defavorizate în procesul decizional a avansat 
foarte mult pe agendele donatorilor şi a Guvernului, în special datorită proiectelor-pilot din cadrul 
Programului şi a diverselor iniţiative din acest domeniu. Programul a reuşit să creeze şi să menţină o 
reţea de 27 de parajurişti comunitari din 27 de localităţi din întreaga ţară, să elaboreze şi să testeze un 
sistem de instruire unic pentru parajurişti şi să asigure susţinerea populaţiei şi a instituţiilor donatoare 
pentru dezvoltarea ulterioară a acestora. Guvernul a consimţit să preia reţeaua după o perioadă de trei 
ani, să o sporească şi să o conecteze la sistemul nou creat de asistenţă juridică garantată de stat.  
 
În paralel, Programul a elaborat şi implementat un proiect unic ce se referă la consolidarea capacităţilor 
ONG-urilor şi activiştilor din domeniul drepturilor omului să monitorizeze şi să focalizeze atenţia 
organizaţiilor internaţionale majore din domeniu pe cazuri de încălcare a drepturilor omului în Moldova. 
Numeroase cercetări şi documente de advocacy au fost elaborate în cadrul proiectului. Acestea au fost 
ulterior diseminate prin acţiuni de lobby şi advocacy în cadrul câtorva mecanisme, precum Consiliul ONU 
pentru Drepturile Omului şi Dialogul structurat UE-RM în domeniul Drepturilor Omului. În special, raportul 
produs pentru Revizuirea Periodică Universală (UPR) a fost apreciat de către Înaltul Comisar al ONU 
pentru Drepturile Omului şi a fost citat pe scară largă în Sumarul UPR elaborat pentru Consiliul pentru 
Drepturile Omului. În cadrul acestui proiect, am reuşit să facem ireversibilă condiţionarea viitorului suport 
financiar extern pentru Moldova de două premise esenţiale: respectarea drepturilor omului în cadrul 
sistemului justiţiei şi non-discriminarea. Datorită politizării intense a problemelor reformei sectorului 
justiţiei şi non-discriminării, succesul sau eşecul în aceste domenii depind în mare parte de stabilitatea 
politică. 
 
Tot în 2011, Programul a iniţiat un proiect de mare anvergură, care are scopul să consolideze capacitatea 
mass-media de a monitoriza minuţios activitatea judecătorească, dar şi să focalizeze atenţia donatorilor şi 
a comunităţii internaţionale asupra numeroaselor chestiuni care nu au fost anterior abordate, precum 
indicatorii de performanţă în domeniul respectării drepturilor omului în activitatea poliţiei, răspunderea 
judiciară versus independenţa judecătorilor. În acest context, Programul a avut o cooperare intensă cu 



81 

 

Ministerul Afacerilor Interne al Austriei, Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ) 
şi Comisia Internaţională a Juriştilor (ICJ).  
 
Programul de Drept a obţinut următoarele rezultate în domeniile sale de activitate: 

- CNAJ şi oficiile sale teritoriale au devenit capabile să evalueze adecvat necesităţile în domeniu, 

să adopte politici şi strategii corespunzătoare şi să îşi desfăşoare activitatea în cadrul unui sistem 

de asistenţă juridică funcţional 

- avocaţii publici oferă în mod constant reprezentare holistică şi litigare strategică 

- metoda peer-review de verificare a calităţii şi Standardele de calitate în asistenţa juridică pe 

cauze penale au fost elaborate, testate şi prezentate Baroului Avocaţilor din Moldova 

- popularitatea reţelei de parajurişti comunitari care oferă sfaturi juridice elementare la nivel 

comunitar a crescut în zonele rurale 

- necesitatea de a promova abilitarea juridică prin intermediul serviciilor prestate de parajurişti a 

fost recunoscută în câteva documente guvernamentale: Programul de Activitate a Guvernului 

pentru anii 2011 – 2014, Strategia Naţională de Reformare în Sectorul Justiţiei şi Planul de 

Acţiuni pentru Implementarea Strategiei 

- sporirea gradului de conştientizare în domeniul drepturilor şi sporirea participării cetăţenilor în 

viaţa publică  

- cadru îmbunătăţit pentru măsurarea performanţelor poliţieneşti în Moldova, bazat pe experienţa 

austriacă 

- recomandări pentru îmbunătăţirea calităţii justiţiei elaborate cu accent sporit pe judecătorii de 

instrucţie 

- o reţea de ONG-uri şi indivizi instruiţi în domeniul aplicării tehnicilor de monitorizare a drepturilor 

omului 

  
Director de Program: Victor MUNTEANU, e-mail: vmunteanu@soros.md 
Manager financiar: Marcel VARMARI, e-mail: mvarmari@soros.md 
Coordonator de proiecte: Radu DANII, e-mail: rdanii@soros.md 
Coordonator de proiect: Iurie CUZA, e-mail: icuza@soros.md    
Coordonator de proiect: Diana MARIAN, e-mail: dmarian@soros.md  
  
Lista de Abrevieri: 
 
CNAJGS  Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat  
AP                                  Avocaţii Publici  
 
Cheltuieli administrative ale Programului de Drept: 39 699 dolari SUA 
Total cheltuieli pentru realizarea Programului de Drept: 805 806 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 1: ACCES LA JUSTIŢIE  
 
Obiectiv: Susţinerea Guvernului în reformarea sistemului de asistenţă juridică garantată de stat, 
ajustarea acestuia la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului, asigurarea transferului de 
bune practici şi diversificarea sistemului. 
 
Proiect Operaţional: 
 
Promovarea unui sistem durabil de asistenţă juridică garantată de stat în Republica Moldova 
Rezumat: Programul de Drept a început implementarea proiectului cu o durată de 3 ani în decembrie 
2009, în conformitate cu priorităţile strategiei anterioare. Proiectul are scopul de a consolida sistemul de 
asistenţă juridică garantată de stat pentru ca acesta să poată furniza servicii juridice mai accesibile, 
calitative şi consiliere juridică pentru categoriile defavorizate ale populaţiei. Proiectul se axează pe 
consolidarea capacităţii Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat de a înţelege, 
analiza şi măsura necesităţile asistenţei juridice garantate de stat şi de a pleda eficient pentru resurse şi 
politici guvernamentale adecvate. Proiectul acordă asistenţă Biroului de Avocaţi Publici Chişinău în 
pilotarea unor noi strategii de apărare, aplicând metodologia litigiului strategic şi a reprezentării holistice. 
Acesta pledează pentru modificarea Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat şi a politicilor 
corespunzătoare în vederea consolidării independenţei şi a capacităţii administrative a Consiliului 
Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat. Un expert internaţional a fost selectat pentru a 
elabora mecanismul peer-review, care a fost testat în cadrul proiectului de către 11 avocaţi din Moldova.  
Realizările majore obţinute în cadrul proiectului sunt: 

- capacitate sporită a CNAJGS de a administra sistemul de asistenţă juridică garantată de stat într-

un mod eficient şi incluziv; 

- parteneriat stabilit între CNAJGS şi Consiliul pentru Asistenţă Juridică din Scoţia, în scopul 

împărtăşirii experienţei de succes şi instruirii CNAJ; 

- sistemul de management al cauzelor pentru Avocaţii Publici şi Oficiile Teritoriale ale CNAJGS 

este în curs de elaborare şi va fi lansat în curând; 

- Avocaţii Publici au elaborat noi standarde de apărare focusate pe reprezentarea holistică a 

persoanelor şi nu doar pe aspectele de drept penal ale cauzelor. De asemenea, în cadrul 

proiectului a fost oferită susţinere pentru Avocaţii Publici în litigarea strategică a cauzelor care 

relevă lacunele existente în sistemul justiţiei penale; 

- metoda peer-review de verificare a calităţii şi Standardele de calitate în asistenţa juridică pe 

cauze penale au fost elaborate, testate şi prezentate Baroului Avocaţilor din Moldova 

- un expert internaţional a elaborat Aprecierea Impactului Legii cu privire la Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat, care ulterior a fost prezentată Guvernului. 

 Perioada de implementare: 24 luni, decembrie 2009 – decembrie 2011 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 128 693 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea Subprogramului 1: 128 693 dolari SUA 

 

http://www.soros.md/docs/report2005/ro/18_program_drept_3.htm
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SUBPROGRAMUL 2: JUSTIŢIA PENALĂ 
 
Obiective:  
- crearea şi promovarea unui nou sistem de indicatori de performanţă pentru instituţiile din domeniul 
justiţiei penale;  
- contribuirea la îmbunătăţirea cadrului de evaluare a performanţelor poliţieneşti în Moldova prin asistarea 
Ministerului Afacerilor Interne în desfăşurarea procesului de reformare a sistemului de poliţie  
- contribuirea la sporirea transparenţei şi responsabilizării sistemului judiciar în Moldova  
 
Grant: 
 
Contribuţie la sporirea transparenţei şi eficienţei activităţii Consiliului Superior al Magistraturii din 
Republica Moldova 
Implementator: Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) 
Director de proiect: Sorina MACRINICI 
Rezumat: Proiectul îşi propune să contribuie la sporirea transparenţei în activitatea Consiliului Superior al 
Magistraturii (CSM), care constituie şi una din condiţiile de asigurare a responsabilităţii CSM-ului, precum 
şi la sporirea eficienţei activităţii acestuia. În acelaşi timp, proiectul vine să completeze golul existent şi 
caracterul ocazional al monitorizărilor şi presiunilor exercitate de societatea civilă asupra acestei instituţii. 
Pe termen lung, apariţia unui mecanism coerent de veghere asupra transparenţei activităţii CSM-ului va 
contribui la sporirea capacităţilor de autoadministrare al acestuia şi la creşterea încrederii judecătorilor 
faţă de CSM, precum şi la creşterea încrederii publicului în justiţie. Proiectul urmăreşte să facă o analiză 
a activităţii CSM-ului din perspectiva transparenţei acestuia, a interacţiunii cu mass-media şi societatea, 
precum şi a eficienţei acestuia prin prisma administrării interne proprii şi a administrării sistemului 
judecătoresc. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 58 000 dolari SUA 
 
Proiecte operaţionale: 
 
Consolidarea sistemului moldovenesc de măsurare a performanţelor poliţieneşti în baza 
experienţei austriece   
Rezumat: Proiectul a urmărit să contribuie la îmbunătăţirea noului cadru de evaluare a performanţelor 
poliţieneşti din Moldova şi la clarificarea anumitor chestiuni de ordin practic apărute pe parcursul testării 
acestuia. În acest scop, au fost identificaţi doi experţi din Austria – domnul Karl-Heinz Grundböck, 
reprezentant al Ministerului Federal al Afacerilor Interne din Austria, şeful Departamentului Instruire 
Profesională şi domnul Walter Suntinger, expert independent în domeniul drepturilor omului, membru al 
Consiliului de Supraveghere a Respectării Drepturilor Omului din partea societăţii civile din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne din Austria. Aceştia au facilitat la Chişinău un seminar practic de 
familiarizare a colegilor moldoveni cu experienţa austriacă de măsurare a performanţelor poliţiei, 
abordând diverse aspecte dificile şi specifice legate de implementarea noului sistem moldovenesc de 
evaluare a poliţiei. Activitatea a fost implementată în colaborare cu Direcţia generală analiză, monitorizare 
şi evaluare a politicilor din cadrul MAI.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 10 520 dolari SUA 
 
Elaborarea cercetării în domeniul eficienţei asistenţei juridice pe cauze penale în ţările membre 
LARN (Legal  Aid Reformers’ Network): Bulgaria, Georgia, Lituania, Moldova şi Ucraina  
Rezumat: Cercetarea naţională a urmărit să ofere: (1) analiza critică a sistemului de justiţie penală după 
metodologia de cercetare utilizată în proiectul Effective Defence Rights in EU (ECDE). Metodologia a fost 
elaborată şi testată iniţial în trei state, după care a fost replicată în altele şase, (2) revizuirea actelor 
normative şi a publicaţiilor naţionale cu privire la dreptul la apărare efectivă şi (3) elaborarea unui raport 
cu privire la apărarea efectivă în cauze penale în Republica Moldova conform termenilor de referinţă deja 
elaboraţi. Proiectul a contractat un cercetător naţional şi un expert naţional (peer-reviewer), care a revizuit 
proiectele prezentate de cercetător şi a formulat recomandări. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 10 020 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea Subprogramului 2: 78 540 dolari SUA 

http://www.soros.md/docs/report2005/ro/18_program_drept_5.htm
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SUBPROGRAMUL 3: DEZVOLTAREA SISTEMULUI JUDICIAR 
 
Obiective:  
- conştientizarea lacunelor sistemice în înfăptuirea justiţiei care duc la încălcările frecvente ale dreptului la 
libertate şi la un proces echitabil 
- crearea mecanismelor coerente pentru monitorizarea sistemului judiciar de către societatea civilă, prin 
implicarea activă a ONG-urilor şi a reprezentanţilor mass-media 
- promovarea dezvoltării mecanismelor interne de responsabilizare judiciară 
 
Proiecte Operaţionale: 
 
Evaluarea necesităţilor judecătorilor de instrucţie din Republica Moldova 
Rezumat: Acest proiect a fost implementat în colaborare cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică 
Internaţională (IRZ) şi a avut scopul de a evalua necesităţile instituţiei judecătorului de instrucţie din 
Republica Moldova. În vederea atingerii acestui scop, a fost angajat un expert din Germania. Expertul a 
consultat surse juridice şi documente relevante, a avut întâlniri cu magistraţii, reprezentanţii Ministerului 
Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii şi ai Procuraturii Generale. În baza analizei informaţiei 
colectate, expertul a elaborat un raport care conţine recomandări detaliate, atât pentru sistemul de 
justiţie, cât şi pentru Guvern în ceea ce priveşte mecanismele de îmbunătăţire a respectării dreptului la 
libertate şi la un proces echitabil atunci când sunt aplicate măsuri preventive, inclusiv arestul. La lansarea 
raportului au participat nu doar reprezentanţii autorităţii judecătoreşti, ci şi ceilalţi protagonişti ai sistemului 
de justiţie penală în Moldova. Lansarea raportului a fost, de asemenea, deschisă reprezentanţilor ONG-
urilor de protecţie şi promovare a drepturilor omului şi agenţiilor mass-media. Pe lângă prezentarea 
principalelor constatări şi recomandări ale raportului de evaluare, evenimentul a avut drept scop iniţierea 
unor dezbateri publice la tema respectării drepturilor omului pe parcursul etapei pre-judiciare a procesului 
penal şi responsabilizării judecătorilor de instrucţie, procurorilor şi poliţiştilor în acest sens.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 7 110 dolari SUA 
 
Îmbunătăţirea respectării dreptului la libertatea şi siguranţa persoanei în Moldova 
Rezumat: Proiectul urmăreşte crearea mecanismelor coerente şi durabile de monitorizare a puterii 
judecătoreşti de către societatea civilă prin implicarea activă a ONG-urilor şi reprezentanţilor mass-
media. Proiectul, de asemenea, promovează dezvoltarea mecanismelor interne de responsabilitate 
judecătorească (judicial accountability). Deja s-au făcut paşi pentru consolidarea capacităţilor ONG-urilor 
locale şi a reprezentanţilor mass-media de a monitoriza activitatea judecătorilor de instrucţie şi de a 
raporta situaţia privind respectarea dreptului la libertatea şi siguranţa persoanei. Doi experţi – un avocat 
şi un jurnalist – au fost selectaţi să elaboreze Ghidul pentru jurnalişti şi ONG-işti. Ghidul reprezintă 
instrumentul principal de monitorizare şi a fost testat în cadrul primului atelier comprehensiv de instruire 
organizat pentru un grup de activişti şi jurnalişti în domeniul justiţiei penale şi monitorizării acesteia de 
către societatea civilă.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 26 451 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea Subprogramului 3: 33 561 dolari SUA 

 

http://www.soros.md/docs/report2005/ro/18_program_drept_5.htm
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SUBPROGRAMUL 4: MONITORIZAREA DREPTURILOR OMULUI 
 
Obiective:  
- sporirea capacităţilor şi abilităţilor activiştilor din domeniul drepturilor omului în vederea monitorizării şi 
raportării respectării şi încălcărilor drepturilor omului într-o manieră comprehensivă, multidimensională şi 
analitică  
- sporirea capacităţilor şi abilităţilor parajuriştilor de monitorizare, analiză şi raportare în domeniul 
drepturilor omului într-o manieră comprehensivă, multidimensională şi analitică 
 
Proiecte operaţionale: 
 
Educaţia comunitară şi documentarea cazurilor de violare a drepturilor omului oferite de 
parajurişti comunitari în zonele rurale 
Rezumat: Proiectul urmăreşte să elimine decalajul dintre comunităţile rurale şi mecanismele de protecţie 
a drepturilor omului, în special ONG-urile specializate în domeniul drepturilor omului şi instituţia 
Avocatului Parlamentar, prin implicarea unui număr de parajurişti din cadrul reţelei de parajurişti 
comunitari pilotată în cadrul proiectului “Abilitarea juridică a comunităţilor rurale prin intermediul unei 
reţele de parajurişti comunitari”, implementat cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei. Proiectul 
urmăreşte să faciliteze stabilirea parteneriatelor dintre activiştii din domeniul drepturilor omului la nivel 
naţional şi local, astfel contribuind la identificarea şi raportarea eficientă a încălcărilor drepturilor omului 
şi, în consecinţă, la îmbunătăţirea protecţiei drepturilor omului în comunităţile respective şi la nivel 
naţional. La nivel local, membrii comunităţilor rurale care vor fi identificaţi de parajurişti vor beneficia în 
cadrul proiectului de asistenţă juridică şi de alt tip oferită de ONG-uri şi de Avocatul Parlamentar. 
Proiectul are următoarele obiective: 
- crearea mecanismelor pentru documentarea cazurilor de violare a drepturilor omului în zonele rurale 
prin conectarea parajuriştilor comunitari la mecanismul naţional pentru apărarea drepturilor omului; 
- îmbunătăţirea situaţiei privind respectarea drepturilor omului la nivelul comunităţii în rezultatul 
activităţilor de sensibilizare şi instruire a populaţiei întreprinse de parajurişti. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 320 dolari SUA 
 
Consolidarea capacităţilor activiştilor din domeniul drepturilor omului în scopul promovării 
eficiente a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în Moldova 
Rezumat: Proiectul are scopul de a consolida capacităţile unui grup ţintă de activişti din domeniul 
drepturilor omului din Moldova, capabili să elaboreze rapoarte şi note informative de înaltă calitate în 
domeniul drepturilor omului, precum şi să întreprindă acţiuni de promovare (în special advocacy) a 
schimbărilor necesare în acest domeniu. Proiectul a format şi capacitat reţeaua cercetătorilor-bursieri din 
domeniul drepturilor omului (13 experţi în domeniu) prin intermediul pachetelor de dezvoltare profesională 
complexe. Acestea au implicat cursuri de instruire pe subiecte concrete (colectarea datelor, management, 
analiză şi monitorizare, raportare, lobby şi advocacy) şi asistenţa tehnică necesară pentru implementarea 
proiectelor comune. Din schema de dezvoltare profesională pentru anul 2011, au fost incluse activităţi de 
instruire/perfecţionare în cadrul a trei instruiri pe domeniul raportării, monitorizării şi advocacy 
internaţional. Activiştii au elaborat cercetări şi documente de lobby şi le-au prezentat în faţa următoarelor 
forum-uri internaţionale: Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării Rasiale (CERD), Revizuirea 
Periodică Universală (UPR), EU - Moldova Human Rights Dialogue, Comitetul ONU pentru Drepturile 
Economice, Sociale şi Culturale (CESCR). Potrivit procedurilor stabilite, reprezentanţii societăţii civile din 
Republica Moldova au expediat rapoarte alternative (disponibile în limba engleză pe site-ul CESCR - 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs46.htm ) şi au susţinut o serie de întrevederi cu 
membrii CESCR. Participarea grupului de activişti la evenimentele prilejuite de audierea Moldovei în 
contextul UPR la Geneva a fost precedată de un şir de activităţi de advocacy desfăşurate în luna 
septembrie. În octombrie, 11 activişti s-au aflat la Geneva organizând şi participând la un număr de 
întâlniri tematice cu delegaţiile statelor membre ONU şi reprezentanţii ONG-urilor internaţionale. În cadrul 
Dialogului UE-Moldova în domeniul Drepturilor Omului, cinci activişti au participat la o întâlnire tematică 
cu experţii delegaţi de Comisia Europeană, împărtăşind principalele constatări şi recomandări din 
documentele analitice elaborate pe parcursul proiectului. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 136 945 dolari SUA 
 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs46.htm
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Granturi în cadrul proiectului: 
 
Participarea a doi activişti din domeniul drepturilor omului la evenimentele prilejuite de raportarea 
Moldovei în faţa Comitetului ONU pentru Eliminarea Discriminării Rasiale (CEDR), Geneva, Elveţia, 
27 februarie – 3 martie 2011 
Beneficiari: Cristina MARIAN, Iulia MARCINSCHI 
Rezumat: Scopul participării celor doi activişti a constat în prezentarea rapoartelor alternative în cadrul 
CEDR şi a exemplelor concrete de încălcări sistemice a drepturilor garantate de Convenţia ONU pentru 
Eliminarea Discriminării Rasiale, în special în ceea ce priveşte grupul etnic al romilor, alte minorităţi 
naţionale şi câteva grupuri religioase.  
Participarea activiştilor la evenimentele de la Geneva a urmărit realizarea rezultatelor calitative de mai 
jos: 
- Analiza problematicii discriminării rasiale în Moldova în cadrul procesului de raportare alternativă la 
CEDR efectuată într-un mod temeinic şi la nivelul aşteptărilor instituţiilor internaţionale; 
- Cunoştinţe îmbunătăţite ale activiştilor din domeniul drepturilor omului din Moldova asupra rolului şi 
modalităţilor de implicare a societăţii civile în procesul de raportare şi promovare (advocacy) în faţa 
instituţiilor ONU. 
Cheltuieli pentru participare – 2 085 dolari SUA  
 
Participarea unui membru al grupului din domeniul drepturilor omului la evenimentele prilejuite de 
raportarea Moldovei în faţa Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale 
(CESCR), Geneva, Elveţia, 1-6 mai 2011 
Beneficiar: Tatiana CERNOMORIŢ 
Rezumat: Participarea activistului la evenimentele de la Geneva a urmărit realizarea următoarelor 
rezultate calitative: 
- analiza problematicii respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în Moldova în cadrul procesului de 
raportare alternativă la CESCR efectuată într-un mod temeinic şi la nivelul aşteptărilor instituţiilor 
internaţionale; 
- cunoştinţe îmbunătăţite ale activiştilor din domeniul drepturilor omului din Moldova asupra rolului şi 
modalităţilor de implicare a societăţii civile în procesul de raportare şi promovare (advocacy) în faţa 
instituţiilor ONU.  
În cadrul întrunirilor cu membrii CESCR, au fost prezentate situaţii sistemice şi cazuri individuale de 
încălcare a drepturilor garantate de Pactul Internaţional, în special cu referire la: nivelul de sărăcie; 
discriminarea minorităţilor sexuale, a persoanelor transgender, a persoanelor de etnie Romă; încălcarea 
drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA şi persoanelor cu dizabilităţi; drepturile persoanelor în 
etate; egalitatea de gen; drepturile copiilor; violenţa domestică; efectele migraţiei şi traficul de fiinţe 
umane.  
Cheltuieli de participare – 1 186 dolari SUA   
 
Participarea activiştilor din domeniul drepturilor omului, susţinuţi de Fundaţie în cadrul 
proiectului enunţat, la evenimentele prilejuite de audierea R. Moldova de către Consiliul ONU 
pentru Drepturile Omului (Human Rights Council) în contextul Evaluării Periodice Universale 
(UPR), Geneva, Elveţia, 9-13 octombrie 2011 
Beneficiari: Sergiu RUSANOVSCHI, Daniela VIDAICU, Tatiana CERNOMORIŢ, Elena PROHNIŢCHI, Ion 
GUZUN, Olimpia GRIBINCEA, Sorina MACRINICI, Natalia MARDARI, Tatiana DANILESCU, Radu 
DANII, Victor MUNTEANU 
Rezumat: Participarea activiştilor la evenimentele de la Geneva din octombrie 2011 a urmărit realizarea 
următoarelor rezultate calitative: 
- Analiza problematicii respectării drepturilor omului în Moldova în cadrul evenimentelor prilejuite de 
audierea Moldovei în contextul UPR efectuată într-un mod temeinic şi la nivelul aşteptărilor misiunilor 
diplomatice şi instituţiilor internaţionale; 
- Cunoştinţe îmbunătăţite ale activiştilor din domeniul drepturilor omului din Moldova asupra rolului şi 
modalităţilor de implicare a societăţii civile în procesul de raportare şi promovare (advocacy) în faţa 
instituţiilor ONU. 
În cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii misiunilor diplomatice participante la audierile statelor respective, 
precum şi cu reprezentanţii agenţiilor inter-guvernamentale şi ONG-uri, activiştii din domeniul drepturilor 
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omului au avut posibilitatea să abordeze cele mai stringente probleme referitoare la respectarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în Moldova (inclusiv non-discriminarea şi disputele 
declanşate de adoptarea legii din acest domeniu).  
Cheltuieli de participare – 16 882 dolari SUA   
 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 157 098 dolari SUA 
 
Total cheltuieli pentru realizarea Subprogramului 4: 157 418 dolari SUA 
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ALTE PROIECTE 
 
Programe implementate cu susţinerea financiară a HRGGP/OSJI/OSF şi administrate de 
Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova   
 
Elaborarea cercetării în domeniul eficienţei asistenţei juridice pe cauze penale în ţările membre 
LARN (Legal Aid Reformers’ Network): Bulgaria, Georgia, Lituania, Moldova şi Ucraina  
Rezumat: Proiectul a urmărit elaborarea unei cercetări în domeniul eficienţei asistenţei juridice pe cauze 
penale în ţările membre LARN (Legal Aid Reformers’ Network): Bulgaria, Georgia, Lituania, Moldova şi 
Ucraina, implementat cu susţinerea financiară l HRGGP, OSJI, OSF-Georgia, FSM şi International 
Renaissance Foundation, Ucraina. Proiectul s-a bazat pe metodologia elaborată în cadrul proiectului 
„Effective Defence Rights in EU and Access to Justice: investigating and promoting best practices” – un 
studiu comparativ al sistemelor de asistenţă juridică pe cauze penale în nouă ţări europene, finanţat de 
Uniunea Europeană şi Fundaţiile pentru o Societate Deschisă, finalizat în 2010. Un expert internaţional, 
Ed Cape, reprezentând instituţia University of the West of England, a fost contractat să elaboreze 
cercetarea în cooperare cu o echipă locală. Cercetarea, bazată pe rapoartele naţionale produse în fiecare 
ţară membră LARN, a fost elaborată şi la moment este în proces de editare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 21 896 dolari SUA 
 
Dezvoltarea relaţiilor dintre instituţiile noi de asistenţă juridică garantată de stat, factorii de decizie 
din domeniul justiţiei şi avocaţii publici din Bulgaria, Georgia, Lituania, Moldova, Mongolia şi 
Ucraina  
Rezumat: Proiectul s-a fundamentat pe experienţa Iniţiativei Juridice a Societăţii Deschise, care a creat o 
reţea neformală de avocaţi publici, cărora ulterior li s-au alăturat manageri din domeniul asistenţei juridice 
garantate de stat, în ţările în care aceasta operează: Bulgaria, Georgia, Lituania, Moldova, Mongolia şi 
Ucraina. Reforme în domeniul asistenţei juridice garantate de stat au loc în fiecare dintre ţările 
enumerate, acestea fiind în mare parte iniţiate în rezultatul proiectelor pilot şi activităţilor de advocacy 
desfăşurate de Fundaţiile Soros locale, în cooperare cu Iniţiativa Juridică a Societăţii Deschise. Scopul 
proiectului a fost crearea unei platforme pentru schimbul permanent de experienţă, preluarea lecţiilor 
învăţate şi producerea ideilor în comun pentru dezvoltarea continuă a sistemelor de asistenţă juridică 
garantată de stat nou-create, formate deopotrivă din indivizi şi organizaţii. În 2011, a fost realizată 
cercetarea în domeniul eficienţei asistenţei juridice pe cauze penale în ţările membre LARN, conform unui 
plan de cercetare convenit. Cercetătorii naţionali şi experţii (peer-reviewers) au fost remuneraţi de către 
Fundaţiile locale, cu excepţia Lituaniei şi parţial a Bulgariei. Au fost organizate două întâlniri în cadrul 
proiectului: una în luna aprilie, pentru a discuta principalele concluzii formulate în urma revizuirii actelor 
normative şi a publicaţiilor naţionale cu privire la dreptul la apărare efectivă şi a analizei critice a 
sistemelor de justiţie penală din fiecare ţară, precum şi pentru a discuta strategia de fundraising pentru 
prezentarea finală a concluziilor cercetării. În cadrul celei de-a doua întâlniri din luna octombrie, s-au 
analizat versiunile preliminare ale rapoartelor, prezentarea finală şi necesitatea colectării fondurilor pentru 
susţinerea reţelei. Site-ul www.legalaidreform.org a fost actualizat şi menţinut. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 25 690 dolari SUA 
 
Grant în cadrul proiectului: 
 
Suport financiar pentru participarea delegaţiei LARN din Moldova la prima întâlnire în cadrul 
proiectului privind dreptul la apărare efectivă în ţările membre LARN, Tbilisi, Georgia, 7 – 10 
aprilie, 2011 
Beneficiari: Nadejda HRIPTIEVSCHI, Victor MUNTEANU 
2109 dolari SUA 
 
Granturi 
 
Suport financiar pentru participarea d-rei Nadejda HRIPTIEVSCHI şi a d-lui Victor MUNTEANU la 
Conferinţa “Dialogul Regional privind Abilitarea Juridică a persoanelor Defavorizate”, Kiev, 
Ucraina, 21 – 22 iulie, 2011 
1830 dolari SUA 

http://www.legalaidreform.org/
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Suport financiar pentru participarea d-rei Nadejda HRIPTIEVSCHI la atelierul de lucru  
“Crearea unei cercetări privind cazurile care trebuie deferite justiţiei şi necesităţile juridice” 
organizat de Programul pentru Abilitarea Juridică a persoanelor Defavorizare, Iniţiativa Juridică a 
Societăţii Deschise, Tbilisi, Georgia, 22 – 23 septembrie, 2011 
1360 dolari SUA 
 
Suport financiar pentru participarea d-rei Nadejda HRIPTIEVSCHI la Expoziţia Globală Sud - Sud 
pentru Dezvoltare, Roma, Italia, în perioada 7 – 10 decembrie, 2011 
1628 dolari SUA 
 
Programe implementate cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei 
 
Proiecte operaţionale: 
 
Asigurarea participării publice în procesul decizional şi accesul efectiv la informaţie 
Implementator: Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie “Acces-info”  
Director de proiect: Vasile SPINEI 
Rezumat: Scopul proiectului a constat în asigurarea participării publice la procesul decizional şi a 
accesului efectiv la informaţia cu caracter public. Proiectul a contribuit la crearea unui cadru normativ şi 
managerial uniform, aplicabil tuturor autorităţilor publice locale şi centrale, în scopul implementării 
eficiente a Legii privind accesul la informaţie şi a Legii privind transparenţa în procesul decizional. De 
asemenea, proiectul a dezvoltat proceduri şi mecanisme funcţionale pentru implicarea populaţiei în 
procesul decizional. Proiectul a desfăşurat numeroase activităţi de sensibilizare a opiniei publice la nivel 
naţional şi local în cadrul Zilelor Dreptului de a Şti, incluzând o conferinţă internaţională, conferinţe la 
nivel local, mese rotunde, instruiri, consultaţii juridice şi dezbateri studenţeşti. În cadrul proiectului, a fost 
elaborat Raportul Anual de Monitorizare a nivelului transparenţei autorităţilor publice şi s-au formulat un 
set de recomandări, inclusiv propuneri pentru modificarea legislaţiei, menite de a spori eficienţa accesului 
la informaţie şi a transparenţei în procesul decizional. Proiectul a elaborat şi publicat două documente 
importante: Ghidul pentru cetăţeni „Ai Dreptul să ştii” şi un ghid intitulat „Participarea Publică”, ce conţin 
recomandări practice pentru organizarea şi desfăşurarea procesului de informare, consultare şi implicare 
a populaţiei în procesul decizional, comentarii privind anumite prevederi legislative, descrierea 
principalelor forme, metode şi diverse aspecte ale comunicării dintre cetăţeni şi autorităţile publice locale.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 4 730 dolari SUA 
 
Abilitarea Juridică a Comunităţilor Rurale prin Intermediul unei Reţele de Parajurişti Comunitari 
Rezumat: Scopul proiectului este să contribuie la sporirea bunei guvernări în ţară printr-o reţea de 
parajurişti comunitari, care activează în calitate de promotori ai culturii juridice, informează şi  abilitează 
juridic categorii marginalizate ale populaţiei. În cadrul proiectului, au fost testate două modele de oferire a 
serviciilor parajuriştilor în calitate de instrumente de abilitare juridică – asistenţi sociali instruiţi să activeze 
în calitate de parajurişti şi membri ai comunităţii, care nu aparţin reţelei de asistenţi sociali. În anul 2011, 
27 de parajurişti participanţi în proiect au continuat să ofere asistenţă juridică primară membrilor 
comunităţilor rurale din care provin, făcând pauze doar în perioadele programate pentru instruiri (5 
ateliere de instruire cu durata de o săptămână fiecare, pe parcursul unui an). Concomitent cu procesul de 
instruire, în cadrul proiectului a avut loc revizuirea şi ajustarea celor două instrumente elaborate pentru 
activitatea profesională a parajuriştilor – Îndrumarul Juridic Elementar pentru Cetăţeni şi Ghidul 
Metodologic pentru Parajurişti. Echipa proiectului a elaborat termenii de referinţă pentru cercetarea 
naţională privind căile utilizate de populaţie pentru soluţionarea problemelor sale juridice, efectuată de un 
expert internaţional, Martin Gramatikov, împreună cu experta naţională Nadejda Hriptievschi, membră a 
echipei proiectului. Compania sociologică “CBS-AXA” a fost contractată să efectueze un sondaj naţional 
privind problemele şi necesităţile juridice ale populaţiei din zonele rurale şi urbane ale ţării, acesta 
reprezentând principalul instrument pentru formularea concluziilor cercetării naţionale.  
Echipa proiectului a depus eforturi constante pentru a asigura includerea în documentele guvernamentale 
a prevederilor privind asistenţa juridică primară oferită de parajurişti. Reprezentanţii proiectului au făcut 
parte din grupul de lucru responsabil pentru elaborarea Strategiei de Reformare în Sectorul Justiţiei şi a 
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participat la întâlniri cu CNAJGS, oferind consultaţii privind conţinutul Regulamentului de activitate a 
parajuriştilor.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 276 415 dolari SUA 
 
Grant în cadrul proiectului: 
 
Participarea unui grup de parajurişti la vizita de studiu organizată la Consiliul pentru Asistenţă 
Juridică din Olanda, Utrecht, Olanda, 17 – 21 octombrie, 2011 
Beneficiari: Angela POPESCU, Ion POPUŞOI, Viorica CHIRNICINÎI, Nicolae ILCO, Dorin RUSU, Daniela 
ŞTEPLIUC, Constantin BOCANCEA, Svetlana OPREA, Andrei BORZAC, Victor PUICA, Victor 
MUNTEANU, Marcel VARMARI, Iurie CUZA, Diana MARIAN 
Rezumat: Zece parajurişti au fost selectaţi pentru a participa la o vizită de studiu la Consiliul pentru 
Asistenţă Juridică din Olanda. Scopul vizitei a fost de a studia practicile avansate şi experienţa olandeză 
în domeniul asistenţei juridice primare oferite de Ghişeele pentru Asistenţă Juridică şi colectarea 
informaţiei despre rolul asistenţei juridice primare în sistemul olandez de asistenţă juridică garantată de 
stat.   
Cheltuieli de participare – 26 067 dolari SUA 
 
Cheltuieli administrative Sida: 6 169 dolari SUA 
Total cheltuieli Sida:  313 381 dolari SUA 
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PROGRAMUL EGALITATE ŞI  PARTICIPARE CIVICĂ 

 
Viziune: O societate deschisă şi democratică în care sunt respectate principiile egalităţii şi participarea 
echilibrată a femeilor în procesul de buna guvernare. 
 

Obiective: 
- Consolidarea capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale în domeniul prevenirii şi combaterii 

fenomenului discriminării; 

- Elaborarea unei platforme informaţionale privind fenomenul discriminării în Republica Moldova, 
care ar servi drept suport în desfăşurarea iniţiativelor de prevenire şi combatere a discriminării; 

- Încurajarea şi abilitarea femeilor din localităţile rurale de a participa activ în procesul de luare a 

deciziilor şi de a contribui la dezvoltarea comunităţii. 

  

Context: 
Programul Egalitate şi Participare Civică (PEPC) s-a axat în anul 2011 pe continuarea activităţilor privind 
promovarea principiilor şi valorilor privind nediscriminarea, atât prin intermediul organizaţiilor 
neguvernamentale ce împărtăşesc aceleaşi interese, precum şi prin gestionarea directă a unor proiecte 
operaţionale. O altă prioritate a programului a fost consolidarea bunei guvernări la nivel local, prin 
încurajarea şi dezvoltarea abilităţilor femeilor din localităţile rurale de a se implica în iniţiativele 
comunitare şi de a participa în procesul decizional. În calitate de parteneri pentru atingerea acestui scop 
au fost organizaţii neguvernamentale ale căror agendă include promovarea egalităţii de gen, precum şi 
grupuri de femei din localităţile rurale cu abilităţi de liderism. 
 
În contextul prevenirii şi combaterii fenomenului discriminării, a fost desfăşurat, în parteneriat cu Coaliţia 
Anti-discriminare din România, un program de training pentru 20 de reprezentanţi ai organizaţiilor 
neguvernamentale active în domeniul promovării drepturilor omului, care le-a oferit cunoştinţe privind 
criteriile, tipurile de discriminare şi alte noţiuni conexe, limite şi pârghii esenţiale pentru activitatea de 
promovare şi combatere a discriminării, precum şi le-a dezvoltat abilităţi de elaborare a unui plan de 
advocacy. Programul de instruire a fost urmat de un concurs deschis de granturi al cărui scop a fost de a 
contribui la prevenirea şi diminuarea fenomenului discriminării şi promovarea diversităţii, prin intermediul 
organizaţiilor neguvernamentale din Moldova. Astfel, opt organizaţii au fost susţinute financiar să 
desfăşoare campanii pentru prevenirea şi combaterea discriminării persoanelor din grupurile 
defavorizate, elaborarea de studii ce vizează analiza legislaţiei naţionale cu privire la capacitatea juridică 
a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi evaluarea implementării prevederilor ce se referă la ordonanţa 
de protecţie din cadrul legii cu privire la prevenirea şi combaterii violenţei domestice, precum şi alte 
activităţi. Pentru a forma o platformă de date cu privire la manifestarea fenomenului discriminării în 
Moldova, a fost elaborat un studiu sociologic privind percepţia populaţiei vizavi de fenomenul discriminării 
şi efectuată o cercetare privind monitorizarea modalităţilor de mediatizare a diferitor grupuri social-
vulnerabile în cadrul a cinci posturi de televiziune din perspectiva respectării drepturilor omului şi 
prevenirii discriminării.  
 
Pe parcursul celor doi ani de implementare a proiectului „Încurajarea şi abilitarea femeilor în vederea 
participării active în viaţa comunităţii” (susţinut financiar de către Guvernul Suediei), un grup de 
organizaţii neguvernamentale din localităţile rurale a fost susţinut financiar. Reprezentanţii ONG-urilor şi-
au dezvoltat competenţele în domeniul abilitării femeilor de a se implica în comunitate şi, astfel, şi-au 
sporit gradul de credibilitate în faţa beneficiarilor direcţi şi altor persoane din localitate. Graţie proiectului 
şi iniţiativelor susţinute financiar, a fost formată şi dezvoltată o reţea a femeilor din localităţile rurale, 
promotoare a egalităţii de gen, şi s-au diminuat stereotipurile şi atitudinile discriminatorii faţă de femei în 
comunităţile beneficiare. Atât cele 13 organizaţii neguvernamentale care au beneficiat de suport financiar 
din partea Fundaţiei, precum şi reţeaua de 65 de femei instruite în domeniul liderismului, pot fi 
considerate resurse valoroase de colectare de fonduri pentru comunităţile lor, deoarece au avut 
posibilitatea să participe la sesiuni teoretice şi exerciţii practice de scriere şi gestionare de proiecte. Prin 
intermediul celor 63 de proiecte finanţate, la nivel local s-au format grupuri de iniţiativă care au 
experimentat procesul de bună guvernare şi participare civică, implicându-se direct în activităţi ce au 
afectat pozitiv calitatea vieţii lor şi a comunităţii. Câteva grupuri de iniţiativă s-au înregistrat în calitate de 
organizaţii neguvernamentale, stabilindu-şi drept misiune promovarea egalităţii de gen şi incluziunea 
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grupurilor vulnerabile. Grupurile de iniţiativă create de către femei în diverse localităţi au stabilit 
parteneriate de durată cu autorităţile publice locale, şcolile şi grădiniţele din localitate, agenţi economici şi 
alte părţi vizate. Principiile egalităţii de gen şi bunei guvernări au fost promovate atât în cadrul 
programelor de dezvoltare, precum şi prin intermediul iniţiativelor finanţate de către proiect şi 
implementate în diferite localităţi rurale din ţară. Calitatea bunei guvernări la nivel local şi importanţa 
respectării continue a egalităţii de gen este promovată prin intermediul grupului de femei care au 
beneficiat de programele de dezvoltare în liderism ale proiectului şi au fost selectate, în rezultat, în 
guvernele locale. În cadrul alegerilor locale din 2011, 335 de femei, beneficiare ale proiectului, s-au 
înregistrat în cursa electorală pentru poziţiile de primar sau consilier local. În urma voturilor, 114 femei 
deţin astăzi funcţia de consilier local, iar 12 au câştigat mandatul de primar.  

 
Directoare de program: Elena LEŞAN, e-mail: elesan@soros.md 
Asistentă de program: Natalia CAMBURIAN, e-mail: ncamburian@soros.md 
Coordonatoare de proiect: Victoria VOROŞCIUC, e-mail: vvorosciuc@soros.md  
 
Cheltuieli de administrare a programului: 54 034 dolari SUA 
Total cheltuieli program: 407 122 dolari SUA 

 
Lista de acronime: 
APL                           Autorităţile Publice Locale 
CPD                          Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” 
FSM                          Fundaţia Soros-Moldova 
ONG                         Organizaţii neguvernamentale 
PEPC                        Programul Egalitate şi Participare Civică 
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SUBPROGRAMUL 1: PROMOVAREA VALORILOR ŞI PRACTICILOR CARE STAU LA BAZA 
RESPECTĂRII PRINCIPIILOR EGALITĂŢII ŞI DIVERSITĂŢII 
 
Programul Egalitate şi Participare Civică şi-a propus să susţină, prin intermediul acestei componente, 
activităţi care să dezvolte capacităţile organizaţiilor neguvernamentale să desfăşoare iniţiative ce ar 
îmbunătăţi nivelul de înţelegere a fenomenului discriminării de către societate şi să împuternicească 
grupuri ale societăţii civile de a promova practici menite să diminueze şi să prevină discriminarea. 
Adiţional, programul şi-a stabilit drept obiectiv elaborarea unei platforme informaţionale privind 
discriminarea în Republica Moldova, care să servească drept suport util în procesul de promovare a 
egalităţii şi diversităţii. 
 
Proiecte operaţionale: 
 
Program de training „Tehnici de instruire pentru promovarea drepturilor omului în domeniul 
combaterii discriminării” 
Programul Egalitate şi Participare Civică în parteneriat cu Coaliţia Anti-discriminare din România a 
desfăşurat un program de instruire în domeniul anti-discriminare, destinat reprezentanţilor organizaţiilor 
neguvernamentale din Republica Moldova, care sunt active în domeniul promovării drepturilor omului. 
Programul de instruire a fost constituit din trei module, a câte patru zile fiecare, după cum urmează: 

 Modulul I : Discriminarea – criterii, tipuri de discriminare şi alte noţiuni conexe (9 – 13 februarie 
2011); 

 Modulul II: Advocacy în domeniul combaterii discriminării – cunoştinţe şi abilităţi necesare 
elaborării unui plan de advocacy (10 – 13 martie 2011); 

 Modulul III: Limite şi pârghii esenţiale pentru activitatea de promovare şi combatere a discriminării 
(7 – 10 aprilie 2011). 

Programul a oferit participanţilor posibilitatea de a înţelege conceptul de discriminare şi de a se familiariza 
cu metodele şi tehnicile de combatere a acestui fenomen. Pentru a asimila mai eficient cunoştinţele 
oferite, fiecare din cei 20 de participanţi au lucrat la o temă de acasă/concept relevant domeniului de 
activitate al organizaţiei reprezentate, fiind asistaţi de către formatori. Pe parcursul anului 2011, PEPC a 
desfăşurat un concurs de granturi pentru proiecte ce ţin de prevenirea şi combaterea discriminării, astfel 
participanţii au avut posibilitatea să dezvolte conceptele sub formă de proiecte şi să le înainteze spre 
finanţare către Fundaţie.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 53 841 dolari SUA 
 
Vizită de schimb de experienţă în România 
Ca urmare a programului de instruire, a fost lansat un concurs deschis de granturi destinat să susţină 
iniţiative ale organizaţiilor neguvernamentale privind promovarea principiilor egalităţii şi nediscriminării. De 
susţinere financiară, până în prezent, au beneficiat opt organizaţii neguvernamentale. Pentru a consolida 
capacităţile beneficiarilor de granturi, programul a planificat desfăşurarea unei vizite de lucru în România 
cu scopul de a familiariza grupul de organizaţii neguvernamentale din Moldova cu activităţile Coaliţiei 
Anti-discriminare din România şi de a prelua bune practice în domeniu. Vizita de studiu este planificată a 
fi desfăşurată la începutul anului 2012, pe o durată de cinci zile, şi va include vizite la organizaţii care 
apără şi promovează drepturile persoanelor discriminate şi lucrează direct cu victimele discriminării; 
întâlniri cu reprezentanţii mass-media care promovează nediscriminarea; vizite la instituţii de stat 
responsabile de prevenirea şi combaterea discriminării. 
Cheltuielile pentru realizarea proiectului – 819 dolari SUA 
 
Studiu sociologic privind percepţia populaţiei din Republica Moldova asupra fenomenului 
discriminării  
Scopul sondajului a fost de a depista percepţia socială asupra discriminării şi de a identifica formele de 
manifestare a acestui fenomen. În acest sens, au fost desfăşurate următoarele activităţi: realizarea unui 
studiu Delphi care a permis stabilirea categoriilor şi indicatorilor de bază pentru sondaj; efectuarea 
sondajului de opinie reprezentativ privind fenomenul discriminării în Republica Moldova; desfăşurarea a 
trei focus-grupuri în vederea discutării rezultatelor sondajului; elaborarea raportului analitic al sondajului, 
care include propuneri şi recomandări pentru actorii vizaţi. Studiul sociologic, efectuat în premieră în 
Republica Moldova, identifică categoriile de persoane percepute drept cele mai frecvente victime ale 
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discriminării, contextele sociale în care are loc discriminarea, distanţa socială dintre respondenţi şi 
grupurile de persoane discriminate, experienţele personale ale respondenţilor în domeniul discriminării. 
Rezultatele cercetării relevă faptul că discriminarea şi marginalizarea anumitor grupuri de persoane sunt 
un fenomen real în Republica Moldova, care ia amploare în ultimii ani. În conformitate cu opiniile 
populaţiei şi ale experţilor implicaţi în această cercetare, cele mai discriminate grupuri sociale sunt 
persoanele cu dizabilităţi mentale şi fizice, persoanele cu venit mic, persoanele HIV pozitive, persoanele 
de orientare homosexuală, persoanele de etnie romă şi femeile. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 7 240 dolari SUA  
 
Monitorizarea mediatizării diferitor grupuri-sociale în mass-media 
Programul Egalitate şi Participare Civică a realizat o cercetare în vederea studierii modalităţilor de 
mediatizare de către posturile de televiziune a următoarelor categorii de persoane: persoane cu 
dizabilităţi, romi, persoane sărace, femei, homosexuali, persoane HIV pozitive, din punct de vedere al 
respectării drepturilor omului şi prevenirii discriminării. Studiul a constat în monitorizarea a cinci posturi de 
televiziune – Prime TV, Moldova 1, NIT. ProTV, TV7, în perioada ianuarie – aprilie 2011. 
Au fost analizate frecvenţa materialelor despre grupurile socio-demografice menţionate, temele şi 
subiectele asociate cu aceste grupuri comparativ cu temele şi subiectele asociate cu grupurile majoritare, 
precum şi imaginea şi rolurile grupurilor socio-demografice promovate de posturile de televiziune (vârstă, 
nivel de educaţie, statut ocupaţional, poziţie socială, etc.) comparativ cu grupurile majoritare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 25 266 dolari SUA  
 
Program de granturi pentru ONG-uri privind prevenirea şi diminuarea fenomenului discriminării în 
Republica Moldova 
Concursul de granturi a fost lansat de către Programul Egalitate şi Participare Civică în perioada 10 mai – 
10 iunie 2011. Scopul acestui program de granturi a fost de a contribui la prevenirea şi diminuarea 
fenomenului discriminării şi promovarea diversităţii, prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale din 
Moldova. Limita de finanţare pentru fiecare proiect a constituit 30 000,00 dolari SUA. În urma unui 
concurs deschis, opt organizaţii neguvernamentale au beneficiat de granturi. Proiectele aprobate şi-au 
propus să desfăşoare campanii pentru prevenirea şi combaterea discriminării, elaborarea a două studii ce 
vizează analiza legislaţiei naţionale cu privire la capacitatea juridică a persoanelor cu dizabilităţi 
intelectuale şi evaluarea implementării prevederilor ce se referă la ordonanţa de protecţie din cadrul legii 
cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi alte activităţi. 
 
Liber în acţiune 
Implementator: Asociaţia Obştească „Motivaţie” 
Directoare de proiect: Mariana MAFTEI 
Rezumat: Proiectul şi-a propus să diminueze fenomenul discriminării în rândul persoanelor cu dizabilităţi 
locomotorii prin facilitarea accesului fizic în cadrul instituţiilor publice. În cadrul proiectului, vor fi instruite 
cinci echipe de iniţiativă pentru monitorizarea accesibilităţii a 50 de clădiri publice din cinci sectoare ale 
oraşului Chişinău. În urma monitorizării, urmează a fi elaborată o hartă electronică a clădirilor publice  
accesibile pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii. Va fi elaborat un raport cu privire la analiza 
standardelor tehnice în domeniul accesibilităţii clădirilor şi desfăşurat un maraton, unde vor participa 
utilizatorii de scaun rulant, vedete autohtone şi jurnalişti. Drept sustenabilitate a activităţilor desfăşurate, 
organizaţia va înainta pe agenda administraţiei publice locale şi a altor instituţii de stat vizate, problema 
accesibilităţii instituţiilor publice de către utilizatorii de scaun rulant şi necesitatea alocării de resurse 
financiare pentru a soluţiona această problemă. 
Proiect în derulare. 
Cheltuielile pentru realizarea proiectului – 29 780 dolari SUA 
 
Combaterea discriminării persoanelor cu dizabilităţi prin eforturi comune ale Grupului de Acţiune 
Comună în Strategii Media  
Implementator: Asociaţia Obştească „Keystone Human Services International Moldova” 
Directoare de proiect: Ludmila MALCOCI 
Rezumat: Scopul proiectului este de a spori nivelul de cunoştinţe şi gradul de acceptare în comunitate a 
persoanelor cu dizabilităţi intelectuale drept o modalitate de a reduce atitudinea de stigmatizare şi 
discriminare faţă de grupul vizat. Organizaţia va elabora un ghid practic privind etica, limbajul şi 
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comportamentul cu şi despre persoanele cu dizabilităţi destinat jurnaliştilor şi va elabora un manual 
pentru copii, cu scopul de informare şi sensibilizare asupra necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi şi 
modalităţilor de comunicare şi interacţiune cu acestea. Pentru sensibilizarea publicului, urmează să fie 
organizată o expoziţie de fotografii realizate de copii şi tineri cu disabilităţi intelectuale, să fie editat un 
calendar promoţional cu participarea nemijlocită a copiilor cu dizabilităţi, să fie desfăşurat teatru social în 
15 şcoli din ţară.   
Proiect în derulare. 
Cheltuielile pentru realizarea proiectului – 29 986 dolari SUA 
 
Prevenirea fenomenului discriminării prin intermediul presei scrise 
Implementator: Asociaţia Obştească „Asociaţia Presei Independente” (API) 
Director de proiect: Petru MACOVEI 
Rezumat: Proiectul şi-a propus să promoveze drepturile persoanelor defavorizate şi să consolideze 
capacităţile presei scrise în reflectarea corectă a acestor grupuri. Pentru a atinge scopul propus, timp de 
două luni, API va monitorizare 20 de ziare şi web-portaluri, modul în care presa scrisă locală şi naţională 
reflectă situaţia/drepturile grupurilor defavorizate şi minorităţilor, va desfăşura două dezbateri publice cu 
participarea jurnaliştilor, editorilor, reprezentanţilor grupurilor socio-defavorizate. Pentru informarea şi 
sensibilizarea publicului larg cu privire la problema discriminării, vor fi publicate şase ediţii lunare a paginii 
„ACTIV”, care va fi inclusă în cele 20 de ziare naţionale şi locale ale reţelei API. Pagina va fi publicată în 
limbile română şi rusă, cu un tiraj cumulativ de circa 85.000 exemplare. Pentru a stimula jurnaliştii să 
abordeze corect situaţia persoanelor defavorizate/discriminate şi a promova drepturile acestora, 
organizaţia va desfăşura un concurs de articole. 
Proiect în derulare. 
Cheltuielile pentru realizarea proiectului – 29 988 dolari SUA 
 
Despre discriminare şi diversitate pe înţelesul tuturor 
Implementator: Asociaţia Obştească „Centrul de Informare şi Documentare în Domeniul Drepturilor 
Omului” 
Director de proiect: Veaceslav TOFAN 
Rezumat: Proiectul dat se axează pe informarea şi sensibilizarea opiniei publice din Republica Moldova 
despre istoriile persoanelor discriminate, despre conceptul de diversitate şi bunele practici de promovare 
a diversităţii şi nediscriminării. Pentru a atinge obiectivul stabilit, pe parcursul a 12 luni, organizaţia va 
publica mai multe articole, reportaje, precum şi un spot video şi audio. Concomitent, va fi desfăşurat un 
seminar de instruire pentru 15 persoane, reprezentanţi ai ONG-urilor şi jurnalişti, privind aplicarea 
metodei de testare pentru identificarea cazurilor de discriminare. După instruire, participanţii vor realiza 
30 de testări prin care vor documenta accesul la servicii a celor mai discriminate categorii de persoane 
(persoanele cu dizabilităţi, persoanele infectate cu HIV/SIDA, persoane de etnie romă, persoane de 
orientare homosexuală, etc.). 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 29 898 dolari SUA 
 
Dreptul la capacitatea juridică a persoanelor cu dizabilităţi mintale 
Implementator: Asociaţia Obştească „Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoanele cu Dizabilităţi” 
Director de proiect: Ion CIBOTĂRICĂ 
Rezumat: Proiectul îşi propune să promoveze dreptul la capacitatea juridică a persoanelor cu dizabilităţi 
mintale în Republica Moldova. O echipă de experţi naţionali vor lucra împreună la elaborarea studiului 
„Capacitatea juridică a persoanelor cu dizabilităţi mintale din prisma articolului 12 al Convenţiei ONU 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi”, care va include analiza legislaţiei în domeniu şi formularea 
unor recomandări concrete de îmbunătăţire a acesteia prin alinierea la standardele internaţionale la care 
a aderat Republica Moldova. În calitate de parteneri ai proiectului sunt organizaţiile neguvernamentale 
active în domeniul drepturilor omului, în special cele care promovează interesele persoanelor cu 
dizabilităţi mintale, precum şi reprezentanţii administraţiei publice centrale.  
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 29 926 dolari SUA 
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Nediscriminare – online 
Implementator: Asociaţia Obştească „Porojan” 
Directoare de proiect: Tatiana BORDEI 
Rezumat: Proiectul şi-a propus sensibilizarea elevilor şi a profesorilor din raioanele Drochia, Călăraşi, 
Orhei vizavi de problema discriminării în instituţiile de învăţământ şcolar. În acest sens vor fi organizate 
„Ore de toleranţă” în cadrul lecţiilor de disciplină civică. Elevii vor fi informaţi despre specificul cultural al 
fiecărei etnii, importanţa respectării valorilor şi diversităţii etnice; vor fi organizate mai multe dezbateri cu 
participarea tinerilor pentru a discuta subiectul dat. Organizaţia va desfăşura „Universitatea de iarnă” cu 
genericul „Foloseşte-ţi vocea împotriva discriminării” unde tinerii vor fi instruiţi cu privire la utilizarea 
aparatelor de filmat si fotografiat şi vor fi informaţi despre conceptul de antidiscriminare. De asemenea, 
tinerii vor crea şi coordona o platformă web interactivă care va relata şi va analiza cazurile de 
discriminare a elevilor de etnie romă în instituţiile de învăţământ. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 19 948 dolari SUA 
 
Evaluarea implementării prevederilor ce se referă la ordonanţa de protecţie din cadrul Legii nr.45-
XVI în Republica Moldova 
Implementator: Asociaţia Obştească „Promo-LEX” 
Directoare de proiect: Olga MANOLE 
Rezumat: Organizaţia îşi propune să contribuie la eficientizarea implementării prevederilor Legii 45-XVI 
cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei domestice în ceea ce priveşte aplicarea ordonanţei de 
protecţie asupra victimelor violenţei domestice. Proiectul presupune elaborarea unui raport care să 
evalueze implementarea mecanismului de aplicare a ordonanţei de protecţie prevăzut în Legea cu privire 
la violenţa domestică şi să înainteze recomandări de remediere a ineficienţelor constatate în 
implementarea legii. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 20 000 dolari SUA 
 
Campanie media de informare şi sensibilizare anti-discriminare: Jurnaliştii pentru şanse egale şi 
diversitate 
Implementator: Asociaţia Obştească „Centrul de Investigaţii Jurnalistice” 
Directoare de proiect: Cornelia COZONAC 
Rezumat: Activităţile proiectului dat sunt orientate spre sensibilizarea opiniei publice şi sesizarea factorilor 
de decizie asupra problemelor cu care se confruntă grupurile de persoane discriminate. Pentru realizarea 
acestui obiectiv, vor fi realizate 24 de investigaţii jurnalistice privind discriminarea diferitor grupuri de 
persoane. Articolele de investigaţie vor fi publicate în limba română şi în limba rusă în peste 15 publicaţii 
naţionale şi regionale, portaluri web, etc. De asemenea, vor fi organizate şase dezbateri publice în cadrul 
Clubului Jurnaliştilor de Investigaţie pe subiecte de interes public privind cauzele care conduc la 
discriminarea persoanelor şi efectele acestora asupra societăţii în ansamblu. La aceste şedinţe vor fi 
invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor de stat, ai societăţii civile, experţi şi jurnalişti de la toate mijloacele 
media de informare. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 28 885 dolari SUA 

 
Total cheltuieli Subprogramul 1: 305 577 dolari SUA 
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SUBPROGRAMUL 2: ÎNCURAJAREA ŞI ABILITAREA FEMEILOR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII 
ACTIVE ÎN VIAŢA COMUNITĂŢII 
 
Proiectul „Încurajarea şi abilitarea femeilor în vederea participării active în viaţa comunităţii” a fost 
implementat cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei, în perioada 4 decembrie 2010 - 31 ianuarie 
2012. Proiectul şi-a propus să contribuie la consolidarea bunei guvernări la nivel local, prin încurajarea şi 
dezvoltarea abilităţilor femeilor din localităţile rurale de a se implica în iniţiativele comunitare şi de a 
participa în procesul decizional. Obiectivele acestui proiect au fost realizate în parteneriat cu 13 
organizaţii neguvernamentale active în domeniul promovării egalităţii de gen, precum şi prin intermediul a 
65 de femei lidere din localităţile rurale ale ţării.  
 
În cele ce urmează sunt prezentate activităţile desfăşurate în cadrul proiectului pe parcursul anului 2011.  
 
Proiecte operaţionale: 

 
Două programe de dezvoltare în liderism pentru femeile din localităţile rurale 
Pentru a încuraja femeile din localităţile rurale să participe în procesul decizional la nivel local şi în viaţa 
comunităţii, în general, PEPC a desfăşurat în 2011, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru 
Dezvoltare”, două programe de dezvoltare în liderism.  
Participantele au fost selectate în urma desfăşurării a două concursuri deschise. Din 127 de dosare 
depuse, au fost selectate 43 de femei în baza următoarelor criterii: aplicanta a demonstrat prin activităţi 
concrete potenţialul de lideră, a manifestat un interes sporit pentru dezvoltarea profesională şi a fost 
suficient de motivată să participe în cadrul programului, intenţionând să candideze în cadrul alegerile 
locale din 2011. Fiecare program de dezvoltare în liderism a inclus două etape - un program de instruire 
format din trei module şi un program de granturi mici menite să susţină iniţiativele participantelor în 
program. Modulele de instruire au inclus tematici privind liderismul civic şi politic, participarea la procesul 
decizional local, a oferit instrumente şi metode de promovare a schimbării la nivel de comunitate. 
Deoarece instruirea a fost urmată de un program de granturi mici, menit să consolideze cunoştinţele 
acumulate de către participante, în cadrul programului de instruire au fost incluse şi sesiuni privind 
scrierea şi gestionarea unui proiect.  
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 28 811 dolari SUA  
 
Conferinţa de totalizare a proiectului „Încurajarea şi abilitarea femeilor în vederea participării 
active în viaţa comunităţii” 
În luna decembrie 2011, a fost desfăşurat evenimentul final al proiectului, scopul căruia a fost 
prezentarea rezultatelor şi impactul proiectului, istoriile de succes şi lecţiile învăţate. Totodată, 
participantele la eveniment au discutat despre ulterioare oportunităţi de cooperare şi dezvoltare în 
domeniul participării femeilor la dezvoltarea comunităţii. La eveniment au participat peste 80 de 
persoane, printre care beneficiarele celor trei program de dezvoltare în liderism, reprezentanţi ai 
organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul promovării femeilor, reprezentanţi ai mass-media şi 
alţi actori interesaţi. Ultima sesiune a acestei reuniuni a fost destinată evaluării programului de dezvoltare 
în liderism, în cadrul căreia participantele au vorbit despre schimbările parvenite în viaţa lor personală şi 
profesională în urma participării în cadrul programului, despre punctele forte şi slabe ale programului şi 
despre perspectivele de dezvoltare a unei reţele de absolvenţi. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 4 199 dolari SUA  
 
Programul de Granturi Mici Pentru Beneficiarele Programelor de Dezvoltare în Liderism 
În perioada ianuarie-septembrie 2011, PEPC a lansat patru concursuri de granturi mici destinate să 
consolideze cunoştinţele beneficiarelor programului de dezvoltare în liderism. În rezultat, 40 de iniţiative 
mici au fost aprobate pentru finanţare de către Juriul PECP (limita de finanţare pentru fiecare iniţiativă a 
constituit 1 000 dolari SUA), cu o perioadă maximă de implementare de două luni. În procesul de 
examinare a cererilor de finanţare, Juriul PEPC a luat în consideraţie următoarele criterii: modul în care 
comunitatea ar putea beneficia de pe urma proiectului; modul în care proiectul ar promova egalitatea de 
gen la nivel local; gradul în care participanta la programul de liderism şi-ar manifesta potenţialul ei de 
lideră în timpul implementării proiectului; impactul proiectului asupra altor femei din comunitate; modul în 
care proiectul va mobiliza grupul-ţintă şi constituenţii direcţi. Iniţiativele mici au vizat diverse domenii, 
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printre care: implicarea tinerilor în viaţa comunităţii, promovarea unui stil de viaţă sănătos, promovarea 
egalităţii de gen şi drepturilor omului; implicarea comunităţii în renovarea spaţiilor publice (parcuri, parcări, 
etc.), promovarea transparenţei decizionale şi altele. 
 
Nu! Violenţei în societate şi familie 
Implementatoare: Tamara MACARI, (s. Cărpineni, r. Hînceşti) 
Rezumat: Proiectul a implicat 30 de tineri voluntari din satul Cărpineni, raionul Hânceşti, în promovarea 
unui mod de viaţă fără violenţă. Pentru a atinge rezultatul dorit, voluntarii liceului teoretic „Ştefan Holban” 
au fost informaţi despre violenţa domestică şi modalităţile de a face faţă acestei probleme. După cursul 
de formare de la egal la egal, tinerii au desfăşurat 17 sesiuni informaţionale despre violenţa în familie şi 
despre efectele negative ale violenţei în şcolile din localitate. De asemenea, tinerii s-au implicat în 
campania „16 zile împotriva violenţei” desfăşurată după implementarea proiectului.  
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Noi nu tolerăm violenţa 
Implementatoare: Violeta POPA, (s. Olişcani, r. Şoldăneşti) 
Rezumat: Proiectul şi-a propus să diminueze fenomenul violenţei domestice în rândul femeilor tinere din 
satul Olişcani, raionul Şoldăneşti, implicând 17 femei în activităţi de formare şi consiliere individuală pe 
acest subiect. Beneficiarele au dezvoltat o strategie de prevenire a violenţei în familie şi în comunitate şi 
au creat o reţea internă de protecţie împotriva violenţei pentru conştientizarea comunităţii despre dreptul 
la siguranţa şi integritatea personală a celor care au fost abuzaţi. Întreaga comunitate a fost informată 
despre pericolul violenţei în familie, în special pentru familiile tinere. APL a aprobat „Codul de bune 
practici de intervenţie în prevenirea şi combaterea violenţei domestice”, elaborat de către echipa 
proiectului. Cetăţenii continuă să fie informaţi despre problema violenţei în familie, prin intermediul unui 
panou informativ, care a fost instalat în centrul satului. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1.000 dolari SUA 
 
Primăvara în sufletul copiilor 
Implementatoare: Aurelia DOSCHINESCU (s. Chetrosu, r. Drochia) 
Rezumat: Proiectul a promovat un stil de viaţă sănătos în rândul copiilor care frecventează grădiniţa din 
satul Chetrosu, raionul Drochia. Activităţile proiectului au inclus organizarea competiţiilor sportive, 
excursiilor în mijlocul naturii, plantarea copacilor, desfăşurarea lecţiilor informative despre sănătate, etc. 
Părinţii şi copiii , dar şi personalul de la grădiniţă, au amenajat un loc de joacă pentru cei mici şi au 
plantat 150 de copaci lângă sediul grădiniţei. Adiţional, proiectul a contribuit la eficientizarea comunicării 
dintre părinţi, personalul grădiniţei şi copii. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Taţi în acţiune 
Implementatoare: Elena CIUDIN, (s. Gura Galbenei, r. Cimişlia) 
Rezumat: Scopul proiectului a fost de a spori implicarea a peste 20 de taţi din satul Gura Galbenei, 
raionul Cimişlia, în educaţia propriilor copii. Părinţii au fost implicaţi într-un program de informare privind 
drepturile copiilor, responsabilitatea părinţilor în promovarea acestor drepturi, instabilitatea relaţională şi 
violenţa domestică, rolul ambilor părinţi în educaţia copiilor, şi alte subiecte relevante. Toate familiile au 
fost implicate ulterior în activităţi comune, cum ar fi concursuri de desen, competiţii sportive şi altele. Un 
grup de părinţi implicaţi în acest proiect au format clubul „Mâini dibace”, misiunea căruia este promovarea 
şi protecţia drepturilor copiilor.  
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Alimentaţia sănătoasă – un stil de viaţă sănătos 
Implementatoare: Maria ANDRONACHI (s. Brînzeni, r. Edineţ) 
Rezumat: Proiectul a promovat în rândurile populaţiei din satul Brînzeni, raionul Edineţ, importanţa 
alimentării sănătoase. Peste 30 de familii din sat au participat la seminare de informare, unde au învăţata 
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despre necesităţile nutritive de bază, impactul alimentelor modificate genetic asupra sănătăţii, etc. O 
parte din participanţi au creat un grup de iniţiativă care şi-a propus să promoveze modul de viaţă sănătos 
în comunitate, în special în şcoală şi grădiniţă. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Azi liceană sau studentă – mâine lideră comunitară 
Implementatoare: Maria GORINCIOI (or. Călăraşi) 
Rezumat: Proiectul a urmărit să consolideze capacităţile de liderism a 20 de femei şi tinere din localităţile 
rurale din Călăraşi. Echipa de implementare a organizat o serie de seminare unde s-a discutat despre 
liderism, egalitatea de gen, şi alte tematici ce ţin de dezvoltarea personală. Seminarele de instruire au 
fost urmate de o serie de întâlniri cu diferiţi actori din comunitate, precum reprezentanţii autorităţilor 
publice locale, profesori, medici, etc., care au fost informaţi despre importanţa respectării dimensiunii de 
gen. Profesorii şi elevii implicaţi în proiect au elaborat un ghid şcolar privind tematica gender, ce urmează 
a fi utilizat în cadrul orelor opţionale din curriculum şcolar. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Femeia cu dizabilităţi - lideră prin abilităţi 
Implementatoare: Tatiana GOLOŞCIUC, (s. Bulboaca, r. Anenii Noi) 
Rezumat: Proiectul a dezvoltat capacităţile a 15 persoane din satul Bulboaca, raionul Anenii Noi, de a 
sensibiliza comunitatea vizavi de drepturile persoanelor cu dizabilităţi. În acest scop, au fost organizate 
două seminare de instruire în photovoice, prin intermediul cărora participanţii s-au familiarizat cu diverse 
tehnici de fotografiere, de analiză a fotografiilor, de descriere a mesajului din imagine, etc. În rezultat, 
participanţii au învăţat să exprime prin imagini problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi 
şi au organizat două expoziţii în localitate şi una în Chişinău. O mare parte din fotografii au reflectat 
problema accesibilităţii de către persoanele cu dizabilităţi locomotorii a drumurilor din localitate şi alte 
clădiri publice.  
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Tineri informaţi - tineri activi 
Implementatoare: Valentina ADESPEA (s. Olăneşti, r. Ştefan-Vodă) 
Rezumat: Proiectul a avut scopul de a promova egalitatea de gen în rândurile elevilor din şcoala „B.P. 
Haşdeu”, din satul Olăneşti. Un grup de voluntari ai Corpului Păcii au fost implicaţi în instruirea elevilor pe 
tematici ce ţin de egalitatea de gen, modalităţi de comunicare, liderism şi dezvoltare personală. Elevii 
instruiţi în cadrul seminarelor au elaborat un plan de sensibilizare a semenilor lor în domeniul echităţii de 
gen şi şanse egale între fete şi băieţi. În cadrul proiectului au fost achiziţionate cărţi în domeniul egalităţii 
de gen şi dezvoltării personale pentru biblioteca şcolară, care include un centru de promovare a egalităţii 
de gen.  
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Combaterea discriminării de gen în satul Taraclia 
Implementatoare: Pelaghia TRACI (s. Taraclia, r. Căuşeni) 
Rezumat: Scopul proiectului a fost de a informa populaţia din satul Taraclia vizavi de discriminarea în 
bază de gen şi efectele ei, în special în cadrul familiilor. Beneficiarii proiectului au participat în cadrul unui 
seminar privind relaţiile interpersonale în cadrul familiei şi respectarea dimensiunii de gen. Ulterior, 
echipa proiectului a desfăşurat un concurs public care a avut drept scop încurajarea toleranţei şi 
reducerea stereotipurilor faţă de femei. La eveniment au asistat circa 100 de familii din satul Taraclia. 
Activităţile proiectului au fost mediatizate prin intermediul materialelor informative, inclusiv a ziarului 
şcolar „Noua Generaţie”. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
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In Aqua Sanitas 
Implementatoare: Violeta CRUDU (s. Cruzeşti, mun. Chişinău) 
Rezumat: În cadrul proiectului au fost desfăşurate activităţi privind importanţa utilizării apei potabile. 
Astfel, în grădiniţa şi şcoala din satul Cruzeşti, au fost instalate filtre pentru apă şi desfăşurate activităţi de 
sensibilizare a elevilor, profesorilor şi părinţilor privind importanţa apei potabile în viaţa cotidiană şi 
efectele nocive pe care le poate avea comportamentul uman asupra resurselor naturale din jurul nostru.   
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Învăţăm să ne protejăm drepturile 
Implementatoare: Maria VLEJU (com. Ghiliceni, r. Teleneşti) 
Rezumat: Scopul proiectul a fost de a convinge APL-ul din satul Ghiliceni, raionul Teleneşti, să respecte 
drepturile copiilor la un mediu sănătos prin interzicerea realizării produselor de tutun şi a băuturilor 
alcoolice în unităţile comerciale amplasate în imediata apropiere a gimnaziului şi a grădiniţei. Grupul de 
Iniţiativă Comunitară format din părinţi şi profesori, înregistrat ulterior ca Asociaţia Obştească a Femeilor 
din Ghiliceni „Duminicile de Suflet”, a fost instruit în domeniul aplicării strategiilor de advocacy şi a vizitat 
instituţiile care promovează drepturile omului din oraşul Chişinău. Problema a fost soluţionată în mod 
amiabil, prin convingerea a 7 consilieri locali din 13 şi a primarului comunei să adopte o decizie în baza 
regulamentului propus de grupul de iniţiativă, prin care unităţile comerciale din apropierea gimnaziului şi a 
grădiniţei au fost impuse să respecte prevederile cadrului legal. Regulamentul a fost semnat de 
proprietarii unităţilor comerciale. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Părinţii învaţă – copiii citesc 
Implementatoare: Maria FURDUI (or. Teleneşti) 
Rezumat: Proiectul a urmărit să implice în mod activ 40 de părinţi tineri din oraşul Teleneşti, pentru a-i 
încuraja pe copiii de vârstă pre-şcolară şi cei care frecventează clasele primare să citească. Împreună cu 
echipa de implementare, participanţii au organizat un eveniment de colectare de fonduri, biblioteca 
şcolară fiind ulterior dotată cu 178 de cărţi noi, jocuri şi jucării. La finalul proiectului, numărul de vizite la 
bibliotecă a crescut considerabil. Între timp, biblioteca a fost recunoscută drept un loc ideal pentru 
socializare şi întruniri ale familiilor cu copii. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Hai în sala de lectură 
Implementatoare: Iulia GROSU (s. Dobruşa, r. Şoldăneşti) 
Rezumat: Proiectul a urmărit să dezvolte interesul pentru lectură în rândul elevilor din şcoala "Alexandru 
Grosu" din satul Dobruşa, raionul Şoldăneşti. Biblioteca şcolii, care a dus lipsa cărţilor în grafie latină, a 
fost completată cu peste 200 de cărţi solicitate în programul şcolar. Prin campania de colectare de fonduri 
„Dăruieşte o carte pentru biblioteca şcolii”, 15 copii au reuşit să colecteze 500 de lei şi 66 de cărţi în 
localitate. În timpul campaniei, şcoala a fost vizitată de către scriitorul băştinaş - Iurie Badicu, născut în 
Şoldăneşti şi de reprezentanţii Fundaţiei Viorica Nagacevschi, contribuind la motivarea copiilor de a citi 
cărţi. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Noi perspective pentru tinerele femei şomere din raionul Ungheni 
Implementatoare: Violeta PETRE (or. Ungheni) 
Rezumat: Proiectul a fost o oportunitate pentru20 de femei şomere din raionul Ungheni să-şi dezvolte 
abilităţile antreprenoriale. Beneficiarele au fost selectate în baza recomandărilor Biroului Teritorial al 
Ocupării Forţei de Muncă, precum şi a consiliilor locale din raionul Ungheni. Participantele au învăţat cum 
să elaboreze un plan de afaceri şi au fost informate despre posibilităţile de finanţare care le-ar susţine 
ideea de afacere. În rezultatul proiectului, 10 planuri de afaceri au fost elaborate şi promovate în cadrul 
unei mese rotunde, unde au participat reprezentanţii autorităţilor publice locale, creditori, femei de succes 
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din comunitate, etc. Proiectul s-a încheiat cu o vizită de studiu în satele Buşilă şi Costuleni, unde 
participantele au văzut exemple de afaceri de succes. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Parcul liceului - relaxare, educaţie şi spirit ecologic 
Implementatoare: Mariana PURICE (s. Hârbovăţ, r. Anenii Noi) 
Rezumat: Proiectul şi-a propus amenajarea unui loc de agrement pentru elevii din liceul teoretic „Ion 
Creangă” din satul Hârbovăţ. Pentru a sensibiliza oamenii din localitate cu privire la efectele nocive ale 
gunoiştii amplasate lângă liceu, precum şi de importanţa unui mediu ambiant curat, au fost desfăşurate 
activităţi de informare în liceu şi s-a organizat conferinţa „Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului de 
Ozon”. Peste 200 de voluntari au curăţat terenul din preajma şcolii, care servea drept gunoişte din 1993. 
În locul gunoiştii au fost sădiţi peste 100 de puieţi de tei, castan şi sălcii. Noul parc, plantat şi amenajat cu 
participarea nemijlocită a comunităţii, serveşte drept model de implicare civică şi promovare a unui mediu 
înconjurător curat. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Buna guvernare prin transparenţă şi cooperare 
Implementatoare: Natalia CODREAN (s. Visoca, r. Soroca) 
Rezumat: Proiectul prevedea instruirea 11 tineri din Visoca pentru a a-şi dezvolta capacităţile de lideri. În 
urma instruirilor tinerii au format un grup de iniţiativă „Tinerii Visoceni” scopul căruia este de a promova 
participarea tinerilor în iniţiativele comunitare. Tinerii s-au întrunit cu reprezentanţii APL şi au participat la 
elaborarea unei strategii de abilitare a tinerilor. Una din primele iniţiative a grupului a fost crearea unui 
cerc dramatic care să reflecte prin activitatea sa problemele din comunitate. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Viaţa de după lecţii 
Implementatoare: Eugenia MAN (s. Ratuş, r. Criuleni) 
Rezumat: Proiectul a încurajat participarea elevilor din satul Măgdăceşti, raionul Criuleni, în activităţi 
extra-curriculare. Astfel, elevii au fost implicaţi într-o serie de ateliere, desfăşurate de OWH Studio din 
Chişinău şi au învăţat să creeze filme de scurt metraj, care reflectă viaţa din comunitatea lor. Până la 
sfârşitul proiectului au fost create şase filme de scurtă durată, abordând următoarele teme: „Fumatul şi 
drogurile”, „Fără alcool”, „Contraste din societatea în care trăim” şi altele. Unul dintre filme a fost premiat 
în cadrul concursului pentru tineri „Plural plus Moldova – migraţie şi diversitate”, organizat de către 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie în Republica Moldova. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Împreună pentru o viaţă mai bună 
Implementatoare: Lilia ROTARU (s. Cuşmirca, r. Şoldăneşti) 
Rezumat: Proiectul şi-a propus să sporească interesul a 20 de părinţi din satul Cuşmirca, raionul 
Şoldăneşti, în a oferi o educaţie eficientă propriilor copii. În acest scop, au fost desfăşurate instruiri cu 
privire la rolul părinţilor în educarea copiilor, au fost prezentate metode eficace şi creative de educare, 
precum şi alte activităţi practice şi informative. Familiile s-au întâlnit cu reprezentanţii revistei pentru copii 
„Alunelul” şi au realizat un film de scurtmetraj despre părinţii de succes. Spre finalul proiectului, părinţii s-
au asociat într-un grup de iniţiativă şi au elaborat o strategie pentru următoarele şase luni cu privire la o 
implicare mai eficientă a părinţilor în educaţia copiilor. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Împreună pentru un oraş frumos, modern şi confortabil 
Implementatoare: Aliona BÎRNA (or. Ştefan Vodă) 
Rezumat: Proiectul a avut scopul de a încuraja participarea civică a cetăţenilor din comunitate. Astfel, mai 
multe grupuri de persoane au participat în amenajarea spaţiului din faţa şcolii de arte „Maria Bieşu”. 
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Pentru a-şi atinge obiectivele, elevii au organizat activităţi de colectare de fonduri, iar echipa de proiect a 
elaborat o strategie pentru mobilizarea comunitară şi utilizarea potenţialului uman în soluţionarea 
problemei identificate. Spaţiul din faţa şcolii a fost amenajat cu un loc special de parcare pentru biciclete, 
bănci, urne pentru gunoi, copaci, etc. Proiectul s-a încheiat cu o expoziţie a lucrărilor de artă executate de 
locuitorii oraşului şi un program în cadrul căruia invitaţii au aflat rezultatele proiectului.  
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Femeile şi tinerii pot ajuta comunitatea 
Implementatoare: Eugenia IURCO (s. Slobozia, r. Ştefan Vodă) 
Rezumat: Proiectul a vizat creşterea activismului tinerilor din satul Slobozia în iniţiativele comunitare şi a 
instruit 20 de participanţi în domeniul participării active în viaţa comunităţii şi în scrierea de proiecte. 
Aspectul practic al instruirii a fost scrierea a 18 propuneri de proiecte care au fost discutate cu primarul 
local şi prezentate membrilor comunităţii în cadrul activităţii „World Cafe”. Participanţii au fost implicaţi în 
mai multe iniţiative comunitare mici, printre care: plantarea a 200 de copaci, desfăşurarea campaniei 
„Spune nu alcoolului” şi organizarea unui concert de Crăciun pentru persoanele în etate. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Nu există viitor fără trecut 
Implementatoare: Sofia BĂTRÎNCEA (s. Mărcăuţi, r. Dubăsari) 
Rezumat: Proiectul şi-a propus să încurajeze interacţiunea dintre persoanele în etate şi tinerii din satul 
Mărcăuţi, raionul Dubăsari. Voluntarii proiectului au vizitat persoanele în etate la domiciliu şi s-au implicat 
în activităţi comune. Totodată, 15 studenţi şi 15 persoane în etate au colectat cântece vechi tradiţionale şi 
poezii moştenite de către comunitate. Persoanele în etate din comunitate, precum şi tinerii voluntari au 
participat la un training despre comunicare şi implicarea comunităţii în soluţionarea problemelor 
comunitare şi de stabilire a unei interacţiuni mai eficiente între generaţii. Un grup de iniţiativă locală a fost 
înfiinţat pentru a promova voluntariatul. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Pentru carte şi lectură 
Implementatoare: Aurica BODIU (s. Ştefăneşti, r. Floreşti) 
Rezumat: Proiectul a urmărit să promoveze lectura în rândul tinerilor din satul Ştefăneşti, raionul Floreşti. 
Elevii şi părinţii au participat împreună în mai multe activităţi care au inclus dezbateri şcolare, expoziţie de 
carte, întâlniri cu scriitorii, inclusiv strângere de fonduri în vederea achiziţiei de literatură pentru biblioteca 
şcolară. Peste 350 de elevi au participat la campania de colectare a cărţilor, iar alţi 10 elevi au creat 
Clubul de Tineret „Excelsior”, prin intermediul căruia au editat un ziar şcolar, unde au mediatizat şi 
activităţile proiectului. În cadrul atelierelor de lucru, părinţii au învăţat despre diverse modalităţi de 
motivare a copiilor pentru a citi. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Prin noi înşine 
Implementatoare: Sabina BACIU-DANILOV (s. Văsieni, r. Teleneşti) 
Rezumat: Proiectul a încurajat participarea a 25 de tineri din satul Văsieni, raionul Teleneşti, în viaţa 
comunităţii. Grupul de tineri a beneficiat de un program de instruire în liderism, care a inclus şi sesiuni 
privind modalităţile de identificare şi soluţionare a problemelor din comunitate. Ulterior programului de 
instruire, a fost format un grup consultativ al tinerilor, care au întocmit un plan de lucru. Printre primele 
activităţi ale acestui grup a fost instalarea băncilor şi coşurilor pentru gunoi în localitate. Grupul 
consultativ a purtat discuţii cu reprezentanţii autorităţilor locale despre necesitatea de reparaţie a clubului 
din localitate.  
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Lumea în casa ta 
Implementatoare: Liuba IACOVLEV (s. Ochiul Alb, r. Drochia) 
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Rezumat: Scopul proiectului a fost de a implica tinerii adolescenţi din satul Ochiul Alb, în activităţile de 
voluntariat ale Centrului de Plasament Temporar pentru Persoane în Etate „Speranţa în ziua de mâine”. 
În acest proces, s-au implicat 10 elevi. Pentru început, ei au învăţat despre importanţa voluntariatului, 
ulterior asistând în timpul lor liber 30 de persoane în etate la organizarea diverselor activităţi sociale, care 
au inclus o campanie de colectare de fonduri, celebrarea „Zilei Internaţionale a persoanelor în etate” şi o 
vizită la un Centru de plasament similar din altă localitate. În incinta Centrului, a fost creată sala de 
cinema „Lumea din casa ta”, beneficiarii centrului având posibilitatea de a viziona filme documentare şi 
artistice pe diferite tematici oferite de studioul de film OWH din Chişinău. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Oportunităţi de afaceri pentru femeile din raionul Drochia 
Implementatoare: Maria JOSANU (s. Chetrosu, r. Drochia) 
Rezumat: Proiectul a vizat dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale 30 de femei din diferite sate ale 
raionului Drochia. Grupul de femei a beneficiat de un program de instruire oferit de către Organizaţia 
pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM). Beneficiarele au învăţat despre planificarea 
afacerii, legislaţia muncii în domeniu, împrumuturi şi gestionarea bugetului. Totodată, a fost efectuată o 
vizită de studiu în Chişinău, pentru preluarea ideilor de afaceri în cadrul expoziţiei „Farmer”. Proiectul s-a 
încheiat cu o masă rotundă şi deschiderea oficială a „Centrului consultativ pentru femeile din mediul 
rural”. Centrul a fost dotat cu volume utile despre antreprenoriat, dezvoltare personală şi management.  
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1.000 dolari SUA 
 
De mi-e bine, de mi-e greu – cu părinţii sunt mereu  
Implementatoare: Nelea IUCOL (s. Popeştii de Sus, r. Drochia) 
Rezumat: Proiectul a încurajat participarea activă a părinţilor din satul Popeştii de Sus, raionul Drochia, în 
educaţia propriilor copii. Pentru a atinge acest rezultat, un grup ţintă, format din 10 elevi ai liceului "Ion 
Creangă", împreună cu părinţii lor, au fost implicaţi într-o serie de ateliere despre metodele de dezvoltare 
a relaţiilor pozitive în familie şi la şcoală. Proiectul s-a încheiat cu un concurs între familii. Cele mai active 
echipe au fost premiate cu o vizită de studiu în oraşul Chişinău, pentru a se întâlni cu doamna Eugenia 
Marin – mama Doinei Aldea-Teodorovici, un model pentru multe familii din Moldova. Părinţii au creat un 
grup care promovează implicarea părinţilor în educarea mai bună a copiilor lor. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Frumosul va salva lumea 
Implementatoare: Eugenia IOXA (s. Mândreşti, r. Teleneşti) 
Rezumat: Proiectul a urmărit creşterea cunoştinţelor în domeniul cultural a 30 de tineri din satul 
Mândreşti, raionul Teleneşti. Beneficiarilor li s-a oferit oportunitatea de a se familiariza cu viaţa culturală 
din oraşul  Chişinău prin vizitarea Teatrului Naţional de Operă şi Balet, teatrelor "Mihai Eminescu" şi 
"Eugen Ionesco", având posibilitatea să observe din culise repetiţiile şi să discute cu actorii. În final, au 
fost organizate două ateliere în domeniul teatral, desfăşurate de către actorii din Chişinău, care au vizitat 
grupul de tineri din satul Mândreşti.  
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Eu în comunitate 
Implementatoare: Stela BUCUR (s. Dahnovici, r. Hînceşti) 
Rezumat: Proiectul a urmărit să promoveze voluntariatul în rândul tinerilor din satul Bobeica, raionul 
Hânceşti, oferind posibilitatea unui grup de 12 tineri activi din localitate să participe la instruiri în domeniul 
voluntariatului şi implicării în viaţa comunităţii. Tinerii au învăţat să identifice nevoile comunităţii şi au 
organizat un eveniment de strângere de fonduri. Cu banii colectaţi, au fost procurate cărţi pentru copiii de 
la grădiniţa Drăguşeni. La sfârşitul proiectului a fost inaugurat Centrul de voluntariat din satul Bobeica, 
care a reuşit să atragă noi voluntari. Tinerii au elaborat un plan de acţiuni pentru anul 2012, în scopul de 
a se implica activ şi eficient în comunitate. Un beneficiar al proiectului a fost nominalizat drept cel mai bun 
voluntar al anului 2011, în cadrul Festivalul Naţional de Voluntariat. 
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Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Îmi pasă de tine, Sângerei! 
Implementatoare: Ludmila PROCIUC (or. Sângerei) 
Rezumat: Proiectul a urmărit să încurajeze şi să dezvolte abilităţile ale 20 de tineri din oraşul Sângerei, în 
rezolvarea problemelor locale. Pentru a atinge acest rezultat, tinerii au participat într-o serie de instruiri 
despre metodele de identificare a problemelor în comunitate, soluţionarea acestora şi scrierea de 
proiecte. Ulterior, 5 concepte de proiect au fost elaborate, iar soluţiile problemelor identificate au fost 
prezentate de către liderii tineri în cadrul unei mese rotunde, unde au participat primarul şi reprezentanţii 
consiliului raional. Participanţii au decis să construiască o zonă de agrement pentru copiii din comunitate. 
În acest sens, ei au organizat un eveniment de colectare de fonduri, au elaborat o strategie de activitate 
şi s-au informat vizavi de oportunităţile de finanţare existente în Republica Moldova. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Apă de calitate – copii sănătoşi 
Implementatoare: Angela ZAPOROJAN (s. Coloniţa, mun. Chişinău) 
Rezumat: Proiectul şi-a propus să informeze cetăţenii din satul Coloniţa despre pericolul utilizării în 
alimentaţia zilnică a apei necalitative. Peste 350 de copii de la grădiniţă şi liceul „Gh. Ghimpu” din 
comunitate, precum şi părinţii acestora, au primit informaţii cu privire la consecinţele utilizării apei de 
calitate proastă în consumaţia zilnică. Elevii au participat la un concurs despre importanţa apei, care a 
inclus prezentări de materiale video despre importanţa apei în viaţa oamenilor. Cadrele didactice au 
organizat ateliere de lucru în laboratoarele de chimie şi fizică pentru elevi, analizând calitatea apei. În 
rezultat, au fost instalate două filtre de apă în şcoală şi grădiniţă. Liderii şcolari au elaborat filmul 
„Calitatea apei în sat”. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Azi eleve informate – mâine studente protejate 
Implementatoare: Marina MORARI (or. Bălţi) 
Rezumat: Scopul proiectului a fost prevenirea avorturilor în rândurile tinerelor absolvente din liceele 
municipiului Bălţi. Prin intermediul studenţilor-practicanţi ai facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei şi Artei a 
Universităţii de Stat „Alecu Russo”, au fost selectaţi 25 de elevi ai claselor absolvente din liceele „Ion 
Creangă”, „Mihai Eminescu”, „B. P. Haşdeu” şi „Lucian Blaga” din Bălţi. Aceştia au fost instruiţi în 
domeniul educaţiei sexuale, prevenirii avortului şi protecţiei de BST. Totodată, tinerii au fost formaţi în 
domeniul tehnicii teatrului social, unde au elaborat 5 scenete la subiectul prevenirii avortului în rândurile 
tinerelor şi au montat un spectacol de teatru social cu această temă. Acţiunile de prevenire a avorturilor în 
rândul tinerelor au fost promovate de tineri şi pentru tineri prin sensibilizarea absolvenţilor din toate liceele 
oraşului Bălţi în cadrul a două prezentări publice în liceul „Ion Creangă” şi în sala Teatrului Naţional „V. 
Alecsandri”. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Atragerea femeilor în viaţa comunităţii 
Implementatoare: Tatiana GUTIUM (com. Grătieşti, mun. Chişinău) 
Rezumat: Scopul proiectului a fost dezvoltarea şi consolidarea dialogului dintre femeile din comuna 
Grătieşti. Pentru a realiza acest lucru, 15 femei de afaceri şi 35 de femei din grupurile social-vulnerabile 
şi-au împărtăşit experienţa în domeniul educaţiei copiilor, îngrijirea sănătăţii, obiceiurile de muncă şi 
drepturile omului. Totodată, femeile au participat la un curs de formare în domeniul activismului în viaţa 
comunităţii. La sfârşitul proiectului, 15 participante au decis să creeze Clubul „Senatul femeilor din 
Grătieşti”, care îşi va continua activitatea în 2012. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
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Toţi copiii au dreptul la sănătate 
Implementatoare: Elena MEREACRE (s. Costeşti, r. Ialoveni) 
Rezumat: Proiectul a vizat îmbunătăţirea serviciilor privind reabilitarea a 75 de copii cu nevoi speciale din 
centrul de zi pentru copii "Curaj" din satul Costeşti, raionul Ialoveni. În vederea atingerii rezultatelor dorite, 
14 angajaţi ai Centrului şi 20 de părinţi care au copii cu dizabilităţi au participat la activităţile de reabilitare 
şi dezvoltare fizică a copiilor. Ambele grupuri au beneficiat de training-uri specializate în domeniul terapiei 
pentru copii, învăţând noi exerciţii utile. În rezultat, a fost amenajat un teren de joacă pentru copiii cu 
dizabilităţi, pentru a putea petrece mai mult timp în aer liber. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Violenţa noastră cea de toate zilele 
Implementatoare: Tatiana GĂLĂŢEANU (s. Giurgiuleşti, r. Cahul) 
Rezumat: Proiectul şi-a propus să sensibilizeze locuitorii satului Giurgiuleşti despre existenţa fenomenului 
violenţei în familie şi a impactului acesteia asupra femeilor şi bărbaţilor. Un grup de 20 voluntari din liceul 
localităţii au învăţat tehnica teatrului social şi au creat un spectacol despre violenţa în familie. În scopul de 
a facilita activităţile teatrului social, a fost montat un teatru pentru a prezenta spectacolul în aer liber. 
Concomitent, au fost desfăşurate şi alte activităţi de sensibilizare vizavi de violenţa în familie, precum 
participarea în cadrul emisiunilor radio, distribuirea materialelor informative, etc. Proiectul a fost realizat în 
parteneriat cu reţeaua Y-PEER Moldova, care a format tinerii din echipa de bază a teatrului social din 
localitate. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 813 dolari SUA 
 
Tineri competenţi - ţară prosperă 
Implementatoare: Nelea IUCOL (s. Popeştii de Sus, r. Drochia) 
Rezumat: Scopul proiectului a fost crearea oportunităţilor de dezvoltare personală şi orientare 
profesională pentru cei 28 de absolvenţi ai liceului „Ion Creangă”, din satul Popeştii de Sus, raionul 
Drochia. Tinerii au beneficiat de un curs de patru zile în domeniul orientării profesionale. Experţi din 
diferite domenii profesionale, precum şi studenţii de la universităţile din Chişinău sau România, au 
împărtăşit tinerilor propria experienţă. De asemenea, a fost organizată o vizită de studiu în oraşul Bălţi, 
unde tinerii au făcut cunoştinţă cu activitatea fabricilor de carne, panificaţie şi lactate. Cadrele didactice 
care au asistat la cursuri au organizat un curs facultativ privind orientarea profesională a elevilor, care a 
fost inclus în programa şcolară.  
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 

 
Tineri fără alcool şi tutun! 
Implementatoare: Evghenia MOISEI (s. Izvoare, r. Făleşti) 
Rezumat: Proiectul a avut scopul de a implica tinerii în prevenirea consumului de alcool în rândul 
adolescenţilor din satul Izvoare, raionul Făleşti. Astfel, 20 de părinţi împreună cu 25 de adolescenţi au 
organizat activităţi de sensibilizare cu privire la efectele nefaste ale utilizării alcoolului şi tutunului, 
precum: meciuri de fotbal, instruiri, concursuri de desene şi competiţii. Ulterior, a fost creat un comitet de 
monitorizare, compus din 12 părinţi, care au participat la discuţiile consiliului local şi au elaborat un plan 
de acţiuni pentru sensibilizarea continuă a problemei date în comunitate. În rezultat, consiliul local din 
Izvoare a aprobat planul comun de activităţi „Cu privire la prevenire şi reducerea viciilor în rândul 
adolescenţilor”, care prevede angajamentul de necomercializare a băuturilor alcoolice şi articolelor de 
tutungerie către adolescenţi, semnat de 12 proprietari de baruri. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 

 
Femeile în acţiune 
Implementatoare: Ludmila ZDRAGUŞ (s. Ştefăneşti, r. Floreşti) 
Rezumat: Scopul proiectului a fost încurajarea participării femeilor din satul Ştefăneşti, raionul Floreşti, în 
viaţa comunităţii. Cele 15 beneficiare ale proiectului au fost informate prin intermediul instruirilor despre 
necesitatea de a promova egalitatea de gen la nivel de comunitate şi importanţa implicării femeilor în 
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dezvoltarea comunităţii. Tot în cadrul instruirilor, beneficiarele au învăţat despre promovarea imaginii, 
managementul timpului şi al finanţelor personale. Un grup de iniţiativă a fost creat pentru a promova 
femeile active din localitate. Prima acţiune întreprinsă de beneficiare, prin mobilizarea întregii comunităţi, 
a fost curăţarea unui parc local. Până la sfârşitul proiectului, grupul de iniţiativă a dezvoltat şi a discutat 
cu APL un plan strategic pentru următorii trei ani, care va implica femeile în diverse acţiuni comunitare. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Tinerii jurnalişti pentru comunitate  
Implementatoare: Zinaida IGNAT, (s. Peresecina, r. Orhei) 
Rezumat: Proiectul a urmărit să stimuleze participarea a 22 de elevi tineri în elaborarea ziarului şcolii. În 
acest sens, a fost creat Clubul Tinerilor Jurnalişti, în cadrul căruia beneficiarii proiectului şi-au dezvoltat 
abilităţile de desfăşurare a unui interviu, de comunicare, de scriere a articolelor şi de fotografiere. Tinerii 
au mai beneficiat de două vizite la televiziunea „Publika TV” din or. Chişinău şi la redacţia ziarului „Est 
Curier” din satul Criuleni. După vizită, tinerii jurnalişti au tipărit o primă ediţie a ziarului, care conţine 
informaţii despre activităţile proiectului. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu voluntarii Corpului Păcii 
în Moldova. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 1 000 dolari SUA 
 
Granturi în domeniul abilitării femeilor de a se implica în procesul decizional 
Scopul programului de granturi a fost sprijinirea iniţiativelor organizaţiilor neguvernamentale din 
comunităţile rurale în domeniul abilitării femeilor de a se implica activ în procesul decizional public şi 
politic la nivel local. Eligibile pentru a participa la acest concurs au fost organizaţiile neguvernamentale 
care activează în localităţile din afara municipiului Chişinău şi au drept prioritate strategică promovarea 
egalităţii de gen. Suma maximă a granturilor acordate a fost de 12 400 dolari SUA, perioada de 
implementare urmând să nu depăşească opt luni.  
În urma finanţării a zece granturi în anul 2010, programul EPC a înregistrat un sold de 30 271 dolari SUA, 
care a fost valorificat în 2011 prin finanţarea a trei proiecte noi în domeniul abilitării femeilor din localităţile 
rurale de a se implica în procesul decizional.  
 
Decizia ta 
Implementator: Organizaţia Obştească „Asociaţia Cetăţenilor cu Iniţiativă” (or. Cantemir) 
Directoare de proiect: Sofia URSUL 
Rezumat: Scopul proiectului a fost instruirea a 24 de femei lidere în domeniul identificării şi soluţionări 
problemelor din comunitate prin aplicarea metodei de organizare comunitară. Beneficiarele au fost 
reprezentante ale ONG „Speranţa”, „Prosperare - Lărguţa”, „Speranţa-Câiet” şi „Eldorado”din oraşul 
Cantemir şi satele Lărguţa, Câietu şi Flocoasa. În cadrul proiectului, participantele şi-au consolidat 
cunoştinţele şi abilităţile în domeniul organizării comunitare şi a aplicării metodelor de advocacy în 
procesul de soluţionare a unei probleme. Astfel, printre problemele soluţionate de grupurile de iniţiativă 
formate în cadrul acestui proiect, pot fi menţionate următoarele: îmbunătăţirea serviciilor oferite de 
Centrul Medicilor de Familie din satul Flocoasa şi dotarea acestuia cu utilajele necesare; renovarea staţiei 
pentru transportul public de la intrarea în satul Lărguţa; amenajarea unui teren de joacă pentru copii în 
oraşul Cantemir; renovarea sălii sportive din comuna Câiet. 
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 12 101 dolari SUA 
 
O femeie bine informată este o femeie puternică 
Implementator: Asociaţia Obştească „Armonie” (s. Oxentea, r. Dubăsari) 
Directoare de proiect: Rodica BUZILĂ 
Rezumat: Scopul proiectului a fost încurajarea a 20 de femei din satul Oxentea, raionul Dubăsari, de a se 
implica activ în procesul decizional şi viaţa comunităţii. Pe lângă abilităţile de identificare a problemelor 
din comunitate şi soluţiile pentru rezolvarea acestora, grupul de beneficiare a acumulat şi cunoştinţe 
practice privind utilizarea tehnologiilor informaţionale. În urma activităţilor desfăşurate, a fost format 
Clubul Femeilor din Oxentea, iar ulterior constituită Asociaţia Obştească „Clubul Femeilor – Inspiraţie”. 
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Proiectul a fost mediatizat prin intermediul buletinului informativ „Oxenteanca”, „Jurnal TV” şi a ziarului 
local.  
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 7 000 dolari SUA 
 
Clubul Fii şi Tu 
Implementator: Asociaţia Obştească „Pro Femeia” (or. Ungheni) 
Directoare de proiect: Victoria BERNIC 
Rezumat: Proiectul şi-a propus să dezvolte abilităţile a 25 de femei din Boghenii-Noi, Condrăteşti, 
Costuleni, Petreşti, Pârliţa şi oraşul Ungheni, pentru a participa la procesul decizional. În vederea atingerii 
acestui obiectiv, au fost organizate o serie de instruiri în domeniul luării deciziilor, metodelor şi formelor 
de organizare comunitară, metodelor de identificare şi soluţionare a problemelor comunităţii. 
Participantele implicate în programul de instruire au implementat ulterior iniţiative mici axate pe 
problemele din comunitate, identificate drept prioritare. Adiţional, grupurile de femei au participat la 
şedinţele consiliului raional şi dezbaterile publice pe subiecte de interes, formând şi un Club al Femeilor.  
Proiectul a fost finalizat. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 9 624 dolari SUA 
 
Total cheltuieli Subprogram 2: 101 545 dolari SUA 
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FONDUL DE URGENŢĂ 
 
Fondul de Urgenţă este un program internaţional lansat de către George Soros în 2009, în scopul de a 
diminua efectele negative ale crizei economice în Europa Centrală, de Est şi Sud-Est, precum şi Asia 
Centrală. Fondul de Urgenţă este destinat grupurilor vulnerabile afectate de criză. 
 
Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei 
Implementator: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) 
Director de proiect: Viorel ALBU 
Rezumat: Scopul proiectului a fost reducerea vulnerabilităţii persoanelor social dezavantajate afectate de 
fenomene sociale negative. În cadrul proiectului au fost susţinute integrarea profesională a tinerilor, 
crearea oportunităţilor de carieră profesională, angajarea directă a beneficiarilor proiectului prin 
extinderea capacităţii de angajare a companiilor private şi dezvoltarea activităţilor de antreprenoriat 
social. Pe parcursul anilor 2010-2011, a fost oferită asistenţă pentru un număr de 3049 beneficiari, dintre 
care 2075 au fost instruiţi profesional, 973 au fost angajaţi în câmpul muncii, fiind create circa 100 de 
locuri noi de muncă. De asemenea, s-a reuşit asigurarea durabilităţii tuturor celor zece centre de 
reintegrare socială create pe parcursul anilor precedenţi. În prezent, nouă centre sunt finanţate din 
bugetul public de stat, iar unul este co-finanţat de un alt donator. Activităţile proiectului au contribuit şi la 
dezvoltarea cadrului legal privind contractarea directă a serviciilor sociale, prin elaborarea 
Nomenclatorului naţional al serviciilor sociale, document care are scopul de a ajuta organizaţiile 
necomerciale prestatoare de servicii sociale să acceseze resursele publice. Mai multe detalii despre 
rezultatele proiectului pot fi accesate la următoarea adresă: http://www.undp.md/projects/op16.shtml. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 800 000 dolari SUA din bugetul anului 2010 
 
Burse suplimentare pentru tinerii din familii social-vulnerabile 
Implementator: Centrul de Informaţii Universitare 
Director de proiect: Angela MUŞET 
Rezumat: Proiectul se implementează pe o perioadă de trei ani, începând cu 2010. În cadrul acestuia, 
sunt susţinuţi tinerii din familii social-vulnerabile, pentru a le facilita accesul la studiile oferite de către 
instituţiile de învăţământ superior. Pe lângă programul de burse, organizaţia implementatoare desfăşoară 
activităţi de informare şi instruire, care vor ajuta tinerii să-şi aleagă viitoarea carieră. Proiectul este realizat 
în parteneriat cu instituţiile superioare de învăţământ, organizaţii neguvernamentale şi sectorul privat. Pe 
parcursul anilor 2010 şi 2011, în urma desfăşurării a două concursuri deschise, unde au participat 829 
studenţi din 38 de instituţii de învăţământ superior, au fost acordate 114 de burse anuale în valoare de a 
câte 1 500 dolari SUA; 217 studenţi au beneficiat de burse anuale în valoare de a câte 1 000 dolari SUA 
şi 259 studenţi au beneficiat de burse anuale în valoare de a câte 600 dolari SUA. Lista studenţilor care 
au beneficiat de burse poate fi accesată la următoarea adresă: 
http://www.eac.md/scholarships/soros/dezavant/index.html. 
Proiect în derulare. 
Cheltuieli pentru realizarea proiectului – 659 101 dolari SUA din bugetul anului 2010 
 
Cheltuieli administrative ale programului – 18 529 dolari SUA 

http://www.undp.md/projects/op16.shtml
http://www.eac.md/scholarships/soros/dezavant/index.html
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Declaraţie de cheltuieli realizate în anul 2011 
 TOTAL 2011 cheltuieli        

 (în Dolari SUA)                                 % 

   Egalitate şi participare civică  $        443,594  5.95% 

Est Est: Parteneriat fără frontiere  $        302,577  4.06% 

Initiative Europene  $          87,995  1.18% 

Programul de drept  $        805,806  10.81% 

Buna Guvernare  $        598,491  8.03% 

Mass-media  $        845,871  11.34% 

Sănătate publică  $     3,848,930  51.62% 

Politici culturale  $          58,108  0.78% 

Cheltuieli administrative şi alte cheltuieli  $        465,083  6.24% 

TOTAL  $    7,456,455  100% 
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ORGANELE DECIZIONALE ALE FUNDAŢIEI SOROS-MOLDOVA 
 
Senat 
 
Sorin HADÂRCĂ, lider de echipă la ECORYS/DIFID - „Suport pentru implementarea Strategiei Naţionale 
de Dezvoltare a Republicii Moldova”; Membru fondator al Clubului IDEA  
Tamara CĂRĂUŞ, Cercetătoare în filozofie 
Oxana GUŢU, Expert Superior în Politici şi Planificare Strategică, proiectul  Suport DFID pentru 
implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Republicii Moldova 
Otilia BOLOGAN-VIERU, consilier juridic naţional, Programul Antitrafic şi Gender, Misiunea OSCE în 
Moldova 
Octavian ŢÎCU,  conf. universitar, dr. în istorie,  Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale, Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova, Cercetător coordonator, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, ASM (din 
ianuarie 2011) 
Liliana VIŢU-EŞANU, director al Departamentului Actualităţi al postului public de televiziune „Moldova 1” 
(până în septembrie 2011) 
 
 
Juriul pentru Programul Mass-media 
 
Vasile SPINEI, preşedintele Centrului de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie 
“ACCES-INFO”  
Georgeta STEPANOV, şefa Catedrei Jurnalism, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM 
Dumitru LAZUR, Coordonator programe mass-media, Oficiul Consiliului Europei în Republica Moldova 
(din februarie 2011) 
 
 
Juriul pentru Programul Egalitate şi Participare Civică 
 
Felicia CREŢU, director executiv, Asociaţia pentru Caritate şi Asistenţă Socială „ACASĂ” 
Sofia ŞULEANSCHI, director, Winrock Moldova 
Petru CULEAC, coordonator de programe, Fundaţia Est-Europeană 
Silvia APOSTOL, coordonator Programe Dezvoltare în cadrul Departamentului pentru Dezvoltare 
Internaţională al Marii Britanii (DFID), Ambasada Britanică (din martie 2011) 
Andrei BRIGHIDIN, manager de portofoliu, PNUD Moldova (din martie 2011) 
Nicolae BEŞLIU, manager de proiect, AO Keystone Human Services International Moldova Association 
(din martie 2011) 
Alexandrina IOVIŢĂ, consilier pentru monitorizare şi evaluare, UNAIDS (până în septembrie 2011)  
Tatiana TURCHINĂ, lector catedra de Psihologie Aplicată, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei, USM (până în februarie 2011) 
 
Juriul pentru Programul Sănătate Publică  
  
Gabriela IONAŞCU, coordonator pe ţară, UNAIDS Moldova 
Silviu DOMENTE, coordonator de programe, Biroul de Coordonare al OMS în Moldova 
Ştefan GHEORGHIŢĂ, directorul Centrului SIDA 
Victor BURINSCHI, coordonator de proiect, Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a 
Proiectelor (UCIMP)  
Valeriu CRUDU, coordonator de program, Centrul de Politici şi Analiză în Sănătate 
Aliona SERBULENCO, şefa Direcţiei Politici în Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii 
Mihai CIOCANU, director, Spitalul Internaţional Medpark (din iulie 2011) 
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Juriul pentru Programul Buna Guvernare 
 
Ion OSOIANU, deputy team leader, IPP 
Igor GROSU, consultant, proiectul Susţinerea Strategiei Naţionale de Dezvoltare, Organizaţia ECOTEC 
Oleg HÎRBU, manager de proiecte în domeniul finanţelor publice şi suport bugetar, Secţia Operaţiuni, 
Delegaţia Uniunii Europene în Moldova 
Alexei IONAŞCU, specialist în dezvoltare/coordonator de proiect, MCC 
Sergiu  GALIŢCHI, manager de proiect, Susţinere oferită Parlamentului din R. Moldova, PNUD Moldova 
(din ianuarie 2011) 
  
Consiliul de experţi în Programul Est Est: Parteneriat fără Frontiere 
 
Ghenadie IVAŞCENCO, director executiv, Centrul Naţional pentru Aşezări Umane „Habitat Moldova” 
Octavian ŢÎCU, Conf. Universitar, Dr. în istorie, Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale, ULIM; 
Cercetător coordonator, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, ASM 
Igor CAŞU, conferenţiar, Facultatea de Istorie, USM; cercetător la Institutul de Istorie al AŞM; expert în 
domeniul relaţiilor inter-etnice 
Leonidas CRISCIUNAS, consultant, PNUD Moldova 
Nadejda GOGU, director, Centrul pentru Jurnalism Independent (din februarie 2011) 



112 

 

COLABORATORII FSM 
 

Victor URSU, director executiv  vursu@soros.md 

Varvara COLIBABA, director-adjunct  

Silvia URSU, manager de comunicare 

vcolibaba@soros.md 

sursu@soros.md 

Elena VACARCIUC, director financiar  evacarciuc@soros.md 

Dumitru CHITOROAGĂ, grant manager dchitoroaga@soros.md 

Elena VITIUC, contabil-şef  evitiuc@soros.md 

Liuba COTOROBAI, contabil-casier  lcotorobai@soros.md 

Vasile GÎRLEA, administrator  vgirlea@soros.md 

Victor ANDRONIC, administrator de reţea  vandronic@soros.md 

Ana COREŢCHI, director al Programului Est Est: Parteneriat fără Frontiere acoretchi@soros.md 

Marina COGÎLNICEANU-SCLIFOS, coordonatoare a Programului Est Est: 
Parteneriat fără Frontiere 

msclifos@soros.md 

Elena LEŞAN, directoare a Programului Egalitate şi Participare Civică  elesan@soros.md 

Natalia CAMBURIAN, asistentă a Programului Egalitate şi Participare Civică ncamburian@soros.md  

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

Adrian BIVOL, asistent al Programului Mass-media abivol@soros.md 

Ion CEREVATÎI, asistent al Programului Politici Culturale icerevatii@soros.md 

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

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

Victoria CONDRAT, coordonatoare a programului Sănătate Publică  vcondrat@soros.md 

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

Veronica ZORILĂ, specialist în monitoring şi training, Programul Reducerea 
Riscurilor 

vandronachi@soros.md 

Ana GONCEAR, asistentă a programului Reducerea Riscurilor agoncear@soros.md 

Olga CRIVOLIUBIC, director al Programului Buna Guvernare ocrivoliubic@soros.md 

Cornelia CIOFU, coordonatoare a Programului Buna Guvernare cciofu@soros.md  

Denis BORDIAN, asistent al Programului Buna Guvernare dbordian@soros.md 

Victor MUNTEANU, director al Programului de Drept  

Radu DANII, coordonator al Programului de Drept 

vmunteanu@soros.md 

rdanii@soros.md 

Diana MARIAN, coordonatoare a Programului de Drept 

 

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

mvarmari@soros.md 

Cristina GODOVANCIUC, recepţioneră cgodovanciuc@soros.md 

Ana CHITOROAGĂ, recepţioneră achitoroaga@soros.md 

 

mailto:mvarmari@soros.md
mailto:cgodovanciuc@soros.md
mailto:achitoroaga@soros.md
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ADRESE UTILE 
 
Fundaţia Soros-Moldova 
str. Bulgară, nr. 32 
Chişinău, MD-2001 
tel.: (373 22) 270031, 270232 
fax: (373 22) 270507 
e-mail: foundation@soros.md 
http://www.soros.md/ 
 
Centrul Educaţional „Pro Didactica” 
str. Armenească, nr. 13 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 541994, 542556 
fax: (373 22) 544199 
e-mail: prodidactica@prodidactica.md  
http://www.prodidactica.md/ 
 
Programul Educaţional „Pas cu Pas” 
str. Puşkin, nr. 16 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 220112 
tel./fax: (373 22) 220113 
e-mail: hs@moldnet.md  
 
Institutul de Politici Publice 
str. Puşkin, nr.16/1 
Chişinău, MD-2001 
tel.: (373 22) 276786, 276785 
fax: (373 22) 276786 
e-mail: ipp@ipp.md 
http://www.ipp.md/ 
 
Centrul de Informaţii Universitare 
str. Puşkin, nr. 16 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 221172 
fax: (373 22) 221167 
e-mail: eac@eac.md 
http://www.eac.md 
 
Centrul Internaţional de Limbi Moderne 
str. Petru Rareş, nr. 43 
Chişinău, MD-2005 
tel.: (373 22) 292988, 292815, 292865 
fax: (373 22) 292811 
e-mail: iltcmoldova@gmail.com  
http://www.iltc.md/ 
 
Liga Naţională de Dezbateri Preuniversitare 
str. Puşkin, nr. 16A 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 212769 
tel./fax: (373 22) 228365 
e-mail: info@debate.moldnet.md  
http://www.debate.md 

mailto:foundation@soros.md
http://www.soros.md/
mailto:prodidactica@prodidactica.md
http://www.prodidactica.md/
mailto:hs@moldnet.md
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mailto:eac@eac.md
mailto:iltcmoldova@gmail.com
http://www.iltc.md/
mailto:info@debate.moldnet.md
http://www.debate.md/
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Centrul de Dezvoltare a Tineretului 
str. Puşkin, nr. 16 A 
Tel/Fax: (373-22) 22 83 65 
e-mail: ccirimpei@debate.moldnet.md  
 
Centrul pentru Jurnalism Independent 
str. Şciusev, nr. 53 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 213652, 227539 
fax: (373 22) 226681 
e-mail: dbase@ijc.md 
http://ijc.md/ 
 
SRL MicroInvest 
str. Puşkin, nr. 16 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 212764, 212765 
fax: (373 22) 229902 
e-mail: microinvest@microinvest.md 
http://www.microinvest.md 

 
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” 
str. Armenească, nr. 13 
Chişinău, MD-2012 
tel./fax: (373 22) 241393 
tel: (373 22) 237089, 207158, 207157 
e-mail: cpd@progen.md 
http://www.progen.md 
 
Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie “Acces-info” 
str. V. Alecsandri, 13, et. 2., of. 19 
Chişinău, MD-2009 
tel.: (373 22) 281394 
fax: (373 22) 725976 
e-mail: accesinfo1@yahoo.com  
http://www.acces-info.org.md  
 
Centrul pentru Artă Contemporană 
str. Bănulescu-Bodoni, nr. 5, ap.2 
Chişinău, MD-2043 
tel./fax: (373 22) 237272 
e-mail: ksak.info@mail.md 
http://www.art.md/ 
 
Centrul CONTACT-Chişinău 
str. Bucureşti, nr. 83 
Chişinău, MD-2012 
tel.: (373 22) 233946, 233947 
fax: (373 22) 233948 
e-mail: centrulcontact@gmail.com; echipa@contact.md   
http://www.contact.md/ 
 

mailto:ccirimpei@debate.moldnet.md
mailto:dbase@ijc.md
http://ijc.md/
mailto:microinvest@microinvest.md
http://www.microinvest.md/
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Centrul CONTACT-Bălţi 
Str. Ştefan cel Mare, nr. 5, ap. 83 
Bălţi 
tel./fax: (373 231) 43529 
e-mail: contactw@mail.ru, vghitu@yahoo.com  
www.contact-balti.org  
 
Centrul CONTACT-Cahul 
str. Frunze, nr. 57, ap. 11 
Cahul 
Tel/Fax:  (373 299) 27788; 27781 
e-mail: contact_cahul@yahoo.com  
 
Centrul CONTACT-Soroca 
str. Viilor, nr. 17, ap. 40  
Soroca 
tel./fax: (373 230) 26023 
e-mail: soroca@alegerilibere.md   
www.contact-soroca.org 
 
Centrul CONTACT-Comrat 
str. Komsomolskaia, nr. 12, ap. 2 
Comrat 
Tel./Fax: (373 238) 23516; 27604 
e-mail: contact.comrat@gmail.com 
 

mailto:contactw@mail.ru
www.contact-balti.org
mailto:soroca@alegerilibere.md

