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În acest editorial, ultimul în felul 
său, am fi dorit să fim mai opti-

mişti. Am sperat că vom putea prezenta 
numeroasele realizări ale societăţii civile şi 
progresele înregistrate de clasa politică. În 
lipsa acestora, nu ne rămâne decât să con-
statăm regresele înregistrate la capitolul 
respectării drepturilor omului, a libertăţii 
de expresie şi confesiune şi multe altele. 

Corupţia galopantă şi protecţionismul 
de clan au erodat în continuare indepen-
denţa şi corectitudinea sistemului jude-
cătoresc, iar lipsa transparenţei în insti-
tuţiile de stat a condus la monopolizarea 
procesului de luare a deciziilor de către un 
grup restrâns de persoane. 

Cetăţenii acestui stat rămân la fel de 
săraci şi lipsiţi de drepturi şi şanse, ca şi 
mai înainte. Plecarea lor 
masivă peste hotare în cău-
tarea unui loc de muncă 
a luat proporţii îngrijoră-
toare. Transformarea pro-
priilor cetăţeni în servitori 
(ilegali) peste hotare – este 
cea mai dureroasă realizare 
a puterii comuniste de la 
Chişinău.

Şi pentru că la fiece 
sfârşit de an obişnuim să 
facem totaluri şi să reali-
zăm topuri, a realizat şi 
Redacţia noastră un sondaj 
on-line. Rezultatele vorbesc 
de la sine ... Faptul că nici 
un eveniment major nu a 
atras atenţia opiniei publi-

ce ar trebui să dea de gândit atât Puterii, 
ONG-iştilor, cît şi finanţatorilor. Pentru ca 
primii să fie mai eficienţi, cei de-ai doilea 
– mai activi, iar cei din urmă – mai impar-
ţiali în deciziile lor.

Să sperăm că anul Şobolanului va fi 
mai rodnic, iar ONG-urile - mai harnice, 
SRL-urile – mai corecte, finanţatorii – mai 
generoşi, iar politicienii – mai responsabi-
li. Le dorim tuturor să fie mereu deschişi 
tuturor celora, care au nevoie de ei.

Iar activiştilor civici şi administrato-
rilor de ONG-uri, le dorim să aibă parte 
de mai multă înţelegere şi să fie mai 
toleranţi. Şi să nu vă îndoiţi niciodată, 
pentru că totdeauna veţi culege doar ceea 
ce semănaţi...

Redacţia 

Abonează-te!
Nu pierde şansa de a 

te abona la revista Forum 
Civic pentru 2008! Cu 
noi vei fi mereu informat 
despre societatea civilă, 
proiecte de succes, confe-
rinţele organizate, opor-
tunităţile şi finanţările 
oferite şi alte evenimen-
te ce te vizează în mod 
direct. Nu ezita! 

Revista va continua să 
apară lunar, fiind distri-
buită în toate localităţile 
Moldovei, inclusiv în UTA 
Găgăuzia şi Transnistria. 
Indicele de abonare este 
PM 31789.

Un cetăţean informat 
este un cetăţean puternic!
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Editorial

acest editorial, ultimul în felul ce ar trebui să dea de gândit atât Puterii, 

Un an fără belşug

Sărbători Fericite!

De Sfintele sărbători Vă urăm cu 
multă dragoste şi cu multă căldură 
tot ce e mai bun. Sperăm ca Moş 
Crăciun să vină cu sacul plin de 
bunătăţi. Redacţia Revistei Forum 
Civic vă doreşte cele mai sincere 
urări de sănătate, fericire, pros-
peritate, alături de cei dragi cu 
ocazia Sfintei Sărbători a Naşterii 
Domnului şi a Anului Nou 2008.

Crăciun Fericit şi La mulţi Ani!
Redacţia

Au votat : 43 persoane 
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АКТУАЛЬНО

3 декабря традиционно отмечается 
Международный день людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Этот год тоже не стал искючением. 
Праздничный концерт для души про-
шел в Хынчештах с участием предста-
вителей 6 районов республики: Кагул, 
Басарабяска, Хынчешть, Бельцы, 
Кишинев и Чимишлия. Мероприятие 
было организовачо НПО «Pro-tiner-
et» из Хынчешть в сотрудничестве с 
школой-интернатом города, при под-
держке руководства района.

Мероприятие было задумано как 
творческий конкурс районов, вклю-
чающий в себя соревнование в 3-х 
конкурсах – танец, вокал, вырази-
тельное чтение стихов. Каждый из 
районов представил свою программу, 
включавшую как стихи и песни соб-
ственного сочинения так и произве-
дения известных авторов.

До слез расстрогали публику 
номера представленые участника-
ми: в исполнении лишеной зрения 
девушки из Басарабяски, наделенной 

чудесным голосом прозвучала трога-
тельная песня, ребята из Кагульцкого 
дома глухих танцевали и пели так, 
будд-то слышат мир вокруг нас, 
малыши из дома ребенка для глухих 
детей представили на суд жюри три 
танцевальных номера, наполненные 
юмором, пластикой и грацией.

Жюри, состаявшее из предтави-
телей всеч районов не осталось ров-
нодушным и решило вместо привыч-
ных мест наградить всех участников 
премиами в отдельных номинацыях: 
за лучщий вокальный номер, за пре-
красный хореографический номер, 
за упорство и креатив, ну а хозяева 
вечера получили приз в номинации 
– за сердечный прийом и гостепри-
имство. Каждая из премий сопровож-
далась и солидным денежчым возна-
граждением.

Были представлены также и 
изделия, выполненые руками самих 
ребят – вязание, вырезание из дере-
ва, вышытие. Не обощелся празд-
ник и без приятных сюрпризов от 

кишиневского дуета, исполнившего 
несколько музыкальных номеров на 
иностраном языке. Но самым прият-
ном оказался подарок от представите-
лей северной столицы пригласивших 
на праздник двух клоунесс – актрисс 
бельцкого русского молодежного 
театрального кружка «Диалог», под 
руководством Наталии Комковой. 
Клоунессы подарили ребятам неза-
бываемую программу из конкурсов, 
шуток, в которых смогли принять 
участие все ребята.

Неоценимую поддержку и возмож-
ность принять участие в этом меро-
приятии представителям от Бельц 
оказала Примэрия, предоставивщая 
транспорт, а также символические 
подарки для организаторов – книгу и 
диск о городе, выпушенные к 585-ой 
годовшине мунизипия отмечавшейся 
в прошлом году.

Каждый из присутствуюших на 
етом празднике – от вице-мэра до 
самого юного зрителя еще раз убе-
дился в том что люди с ограничен-
ными возможностями не стоят на 
отшибе жизни, а умеют в полной 
мере радоватся ей.

Олеся ТОПАЛ

Неделя прав человека 
в северной столице

Для тех кто рядом

В пятницу, 14 декабря 2007 г., 
Международный женский клуб 
Молдовы организовал пресс-кон-
ференцию, на которой были пред-
ставлены программа проведения 
11-ой Благотворительной зим-
ней ярмарки, а также проекты, 
которые стали победителями кон-
курса грантов. Событие прошло 
в Международном выставочном 
центре «Молдэкспо». Среди фина-
листов конкурса грантов отме-
чены: медицинский пункт села 
Балаурешть (Ниспорень), детский 
сад «Спикушор» (Криулень) и 
неправительственные организа-
ции «Карома Норд» (с. Пырлица, 
Флорешть), «Женерация мя» 
(с. Грэтиешть, Фэлешть), «Про 
Дезволтаре» (с. Хырбовэц, Анений 
Ной). Денежные средства, собран-
ные во время Ярмарки, будут 
направлены на поддержку этих 
организаций.

«В этом году Комитет грантов 
рассмотрел около 30 заявок на 
финансирование, которые пришли 
от имени различных организаций 
со всей республики. При отборе, 
предпочтение было отдано проек-
там, направленным на поддержку 
граждан из социально и экономи-
чески уязвимых слоев населения» 
- заявила председатель Комитета 
грантов, Кира Бучко.

В 2006 году более 3000 
человек приняли участие в 
Благотворительной зимней ярмар-
ке. За 10 лет проведения этого 
мероприятия было собрано свыше 
75,000 долларов США, которые 
были направлены в фонд помощи 
детских и женских организаций 
Республики Молдовы. За 10 лет 
благотворительной деятельности 
членами Клуба было собрано около 
90,000 долларов США.

Д. МОРАРУ

Именно с инициативой о проведении 
такого мероприятия впервые выступила 
обшественная организация «Фемида». 
Организаторы наметели на период с 10-го 
до 15-го декабря целый ряд мероприя-
тий – проведение опроса среди населения 
об уровне владения основными правами, 
семинаров, охватывающих подросковую 
аудиторию.

Открывал неделю круглый стол на тему 
«Права человека сегодня», состоявшийся в 
понедельник, 10 декабря в конференс-зале 
БГУ им. А. Руссо. На нем присуствова-
ли представители обшественого сектора 
города, охватывающего самые различные 
сферы – молодежь, здоровый образ жизни, 
информационные технологии. 

Обсуждалось нарушение основных прав 
представителями различных слоев города – 
право на информирование, равный доступ, 
разностороннее развитие, право на имя и 
на достойную жизнь. Била также предо-
ставлена историческая справка о вехах 
Международного дня по правам человека.

И организаторы и гости сошлись во 
мнении что соблюдение прав в обществе 
в целом начинается с соблюдения прав 
каждого конкретного человека, за которые 
мы должны боротся и отстаивать. Только 
при таком условии мы с полным правом 
сможем говорить о возможности реали-
зации принципа правового государства и 
общества.

О. ТОПАЛ

Благотворительная зимняя ярмарка
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Natalia GORE  
Director executiv

Institutul pentru Iniţiative 
Democratice, Orhei  

„Din momentul în care am înce-
put să activăm în sectorul non-
guvernamental am realizat cît este 
de importantă vizibilitatea şi trans-
parenţa activităţilor pe care le înfăp-
tuim, iar apariţia unei reviste care 
oglindeşte realităţile mediului în 
care activăm s-a arătat mai mult 
decît oportună. Organizaţia noastră 
colaborează cu Revista Forum Civic 
chiar de la înregistrare, colaborarea 
nefiind limitată doar la publicarea 
articolelor despre proiectele în deru-
lare şi succesele noastre, dar şi prin 
informarea din această sursă despre 
activitatea altor asociaţii obşteşti. 
Actualmente, se simte încă criza lip-
sei acute de informaţie din sectorul 
asociativ, respectiv, orice sursă veri-
dică devine vitală. Din aceste con-
siderente, apreciem din plin munca 
echipei redacţionale a revistei şi 
ţinem să le urăm prosperitate şi dez-
voltare continuă. Sperăm că colabo-
rarea noastră va fi de durată, astfel 
ca cititorii Revistei să fie la curent şi 
cu noutăţile din Orhei.”

Ghenadie MOCANU   
Coordonator de proiecte

IDIS Viitorul

„Societatea civilă în R. Moldova 
este un segment destul de vulnerabil. 
În acest sens, informarea eficientă şi 
utilă a instituţiilor neguvernamne-
tale este o necesitate stringentă. 
Revista Forum Civic a reuşit să se 
impună atenţiei publice prin artico-
lele şi subiectele pe care le-a abordat 
în paginile sale ca un adevărat organ 
de informare a societăţii civile din R. 
Moldova. Eleganţă, curaj şi insisten-
ţă pot fi cuvintele ce ar caracteriza 

prestaţia acestei Reviste. Va urez 
mult succes şi aştept în continuare 
aceeaşi prestaţie bună!”

Ion OBOROCEANU 
Director

Centrul de Drept Cauşeni  

„Considerăm Revista una bună 
care publică diverse opinii. Este 
salutabil şi faptul că se publică şi 
materiale critice, ceea ce nu prea 
am întâlnit în alte publicaţii. Zicem 
„Bravo!” echipei Forum Civic pentru 
curaj, cu toţii avem nevoie de mai 
multă insistenţă. Să nu ne fie frică 
a spune lucrurilor pe nume şi numai 
atunci vom contribui cu adevărat la 
promovarea democraţiei, supremaţiei 
legii şi a drepturilor omului. Felicitări 
echipei şi cititorilor cu ocazia sărbă-
torilor de iarnă. La mulţi ani!”

Olga MANOLE  
Manager, Departamentul 

Dezvoltare Organizaţională
Asociaţia Promo-Lex

„Revista Forum Civic este o edi-
ţie unicală în Moldova, destinată 
în primul rând sectorului asociativ. 
Materialele difuzate prin interme-
diul acestei Reviste reflectă activită-
ţile organizaţiilor active din Moldova 
şi, în acelaşi timp, motivează alte 
organizaţii să devină mai active, 
oferindu-le suportul informaţional 
necesar. Pe parcursul ultimilor 2 
ani, Revista a oferit spaţiu atît pen-
tru mediatizarea activităţii, cît şi 
pentru promovarea misiunii şi valo-
rilor Asociaţiei Promo-Lex. Doresc 
să aduc sincere mulţumiri echipei de 
redacţie a Revistei Forum Civic pen-
tru lucrul pe care îl fac, pentru pro-
fesionalismul de care au dat dovadă 
şi pentru perseverenţa manifestată 
în promovarea ideilor democratice 
în Moldova.”

Petru BONDARI  
Preşedinte 

Asociaţia Obştească ,,Tinerii 
din Stînga Nistrului, Coşniţa  

„Forum Civic este acea Revistă 
din rândul revistelor din Republica 
Moldova pentru şi despre societatea 
civilă şi nu doar, care merită premiul 
„grand-prix” la mai multe categorii 
precum: calitate, utilitate, motivaţie 
şi consolidare. La mai mult şi la mai 
mare!”

Veaceslav GUŢUŢUI  
Director executiv 

INRECO  

„Forum Civic reprezintă, în opi-
nia mea, o revistă originală prin 
multitudinea subiectelor aborda-
te, stilul profesionist şi cooperant 
al colaboratorilor. Informaţiile din 
Revistă se prezintă într-o manieră 
accesibilă cu utilizarea pe larg a 
ilustrărilor. Pe viitor, consider util 
ca numărul beneficiarilor  Revistei 
să se extindă, iar volumul informa-
ţiei cuprinse într-un număr să se 
dubleze. Pe această bază ONG-urile 
din Republica Moldova, dar şi repre-
zentanţii autorităţilor şi instituţiilor 
publice vor avea un acces mai mare 
la informaţiile ce ţin de iniţiati-
vele lansate şi proiectele realizate 
de către ONG-uri. Doresc să aduc 
sincere consideraţii colaboratorilor 
Revistei, pentru prestaţia înaltă şi 
deschiderea pentru realizarea de noi 
parteneriate, inclusiv cu Institutul de 
Rezolvare a Conflictelor INRECO.”

Redacţia Revistei Forum 
Civic le aduce sincere mulţumiri 
tuturor celor care şi-au expus 
părerea despre activitatea noa-
stră şi le doreşte Crăciun Fericit 
şi La mulţi Ani!
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SOCIAL

Violenţa este o problemă gravă în 
societatea de tranziţie din Moldova. 
Conform unui studiu efectuat în 2005 
de proiecul sus-menţionat, 40% din 
femeile intervievate au fost supuse sub 
o formă sau alta efectului violenţei fizi-
ce, psihologice, economice sau sociale. 

Focarul violenţei- la sat
Există o diferenţă între gradul răs-

pândirii violenţei în localităţi rurale 
şi urbane. Veceaslav Bălan, coordo-
nator informaţii în cadrul proiectului 
„Noi perspective pentru femei”, susţi-
ne că „femeile de la sat sunt mai des 

supuse violenţei. Ele se consideră mai 
inferioare decât bărbatul.” Voluntarii 
au confirmat de asemenea, că modul 
de percepţie al violenţei de către tinerii 
din oraş e mai avansat, “aceştia sunt 
mai critici în idei”. Majoritatea per-
soanelor intervievate au susţinut că la 
oraş lumea e mai bine informată. Liuba 
Sclifos, spre exemplu, relatează: “Eu 
trăiesc de mulţi ani la oraş, dar de unde 
vin? Tot de la sat. Domnişoarele tinere 
tot de acolo vin. Deci, cred că de-acolo 
trebuie de început totul.”

Stereotipuri negative
O trăsătură bine-definită la moldo-

veni este tendinţa de a vedea lumea 
printr-o prismă foarte îngustă. Această 
deprindere determină formarea şi 
urmarea îndelungată a stereotipurilor. 

Mirabela Osadci, voluntar la Winrock 
International, crede că violenţa e o 
„problemă de mentalitate, pentru că 
proverbe de genul: „Femeia nebătută ca 
şi casa nemăturată” sau „dacă mă bate, 
mă iubeşte” demonstrează că lucrurile 
o să se schimbe foarte greu. Totuşi se 
vor schimba treptat, dacă există un 
efort susţinut în direcţia asta.” 

Idei fixe predeterminate referitor la 
acest subiect au şi majoritatea victime-
lor violenţei. Acest fapt a fost observat 
de voluntarii Winrock International în 
cadrul seminarelor desfăşurate în regi-
uni, pentru fete din grupul de risc. Ana 

Ciolan, voluntar al 
organizaţiei respec-
tive, menţionează: 
“Fetele din sate mi-
au zis că asta le-a fost 
alegerea şi trebuie să 
suporte bătaia. Dar 
de fapt, e vorba des-
pre frica şi neştiinţa 
fetelor unde să apele-
ze în situaţii critice”.

Informarea- una 
din soluţii 

Ana adaogă: „cu 
cât mai mult omul 
cunoaşte, cu atât mai 
mult se poate apăra”. 
Victimele trebuie sus-
ţinute şi informate, 

doar în acest caz vor sesiza că au posi-
bilitatea de a alege şi se va schimba ceva 
în atitudinea lor. Iată de ce, evenimentul 
s-a focusat pe promovarea mesajului 
anti-violenţă, informarea oamenilor de 
rând prin diverse pliante, leaflet-uri şi 
scenete în cadrul unui fundal muzical ce 
a invocat melodii de veneraţie a femeilor. 
Veceaslav Bălan susţine că “trebuie să 
aducem acest mesaj în casa tuturor, în 
societatea noastră trebuie să abordăm 
problema privind egalitatea gender şi 
să tindem spre o democraţie nu doar 
formală, ci reală.”

Geneza ideii
Ideea de a organiza o acţiune în aer 

liber împotriva violenţei a apărut 2 ani 
în urmă. În acea perioadă, cele 2 volun-
tare, Mirabela Osadci şi Ana Ciolan 

(care a luat şi al 2-lea Premiu pentru 
cel mai activ voluntar la Festivalul 
Voluntarilor din acest an) făceau parte 
din Comitetul Anti-Violenţă din cadrul 
Corpului Păcii. La început a fost o acţi-
une singulară intitulată “O flacără de 
speranţă împotriva violenţei”, inspirată 
din SUA. Ulterior, aceasta a fost incor-
porată cu succes în cadrul Campaniei 
“16 zile de acţiuni împotriva violenţei 
în bază de gen”. Astfel, anul acesta a 
avut loc a III-a ediţie a acţiunii.

Violenţa – cauză a traficului
În cadrul proiectului general şi al 

campaniei s-au implicat şi voluntarii 
Organizaţiei Internaţionale pentru 
Migraţie, cu scopul de a preveni trafi-
cul de fiinţe umane, în special de femei. 
Cristina Puşcaş, voluntar OIM, afir-
mă că “din studiile realizate s-a obser-
vat că 85% din persoanele traficate sunt 
foste victime ale violenţei. De obicei, 
acestea încearcă să fugă din mediul 
în care se află şi, fiind neinformate, 
acceptă orice propunere, iar ulterior pot 
deveni şi victime ale traficului.” Deci, 
violenţa în familie e una din principale-
le cauze ale traficului de fiinţe umane.

Refugiu pentru victime
La acţiune au fost prezenţi şi 

reprezentanţi ai unicului refugiu pen-
tru victime ale violenţei de la noi, 
„Casa Mărioarei”. Acesta a fost fondat 
în ianuarie 2000, la iniţiativa d-nei 
Antonina Lucinschi, care s-a inspirat 
din SUA. Aliona Arseni, voluntar şi 
practicantă la „Casa Mărioarei” spune 
că “în prezent sunt peste 1000-2000 
de beneficiare ale Centrului, care sunt 
cazate, primesc serviciii de consiliere 
psihologică şi socială, asistenţă juridică, 
alimente, îmbrăcăminte. Toate servicii-
le sunt oferite gratis.”

“Violetul- simbol al durerii;
lumânarea- simbol al speranţei”

Pe parcursul a 4 ore, pe lângă mate-
riale informative s-au distribuit baloane 
violete cu sloganul: „Nu fi indiferent, 
opreşte violenţa!”. Mirabela Osadci 
spune că “în pictură, culoarea violet 
e o combinaţie între albastru şi roşu, 
o culoare caldă şi o culoare rece şi ele 
tind permanent să se rupă. Aceasta, ca 
şi violenţa, provoacă durere.”

Acţiunea s-a încheiat cu aprinderea 
lumânărilor pentru victimele violenţei. 
“O lumânare dă lumină acolo unde o 
victimă a violenţei vede numai întu-
neric şi nici o posibilitate de a ieşi din 
situaţia dată.”, completează Mirabela. 
Deci, violetul - ca simbol al durerii şi 
lumânarea speranţei - ca simbol a ceea 
ce poate fi schimbat. 

Realizat de Olga BOGDAN

O raz= de lumin= ]n ]ntunericul violen\ei
La 8 decembrie curent, în parcul “Ştefan cel Mare” a avut loc acţiunea 

publică de sensibilizare “Aprinde o lumânare pentru victimele violenţei 
în familie”. Această activitate a făcut parte din programul campaniei “16 
zile de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen” (25 noiembrie-5 decembrie), 
implementată în Republica Moldova de Winrock International, Proiectul “Noi 
perspective pentru femei”; în parteneriat cu Ministerul Protecţiei Sociale a 
Familiei şi Copilului, “Gender-Centru”, Amnesty International, Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie (OIM), Refugiul „Casa Mărioarei” şi cu supor-
tul financiar al misiunii OSCE în Moldova şi USAID. 
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Ediţia a V-a a Festivalului Voluntarilor 2007, s-a 
desfăşurat în data de 8 decembrie curent, sub gene-
ricul „Jos pălăria în faţa voluntarilor”, în incinta 
Filarmonicii Naţionale. La eveniment au fost pre-
zenţi dl Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului 
R. Moldova, dl. Ian Vani, director adjunct, Agenţia 
de lucru socio-cultural pentru tineri şi adulţi din 
regiunea Flamanda a Belgiei, dl Jeff Kelley-Clarke, 
directorul Corpului Păcii SUA în Moldova şi dna 
Valentina Cujbă, directorul adjunct al Direcţiei 
Generale Educaţie, Tineret şi Sport a mun. Chişinău 
, care au venit cu cuvinte de felicitare către toţi 
voluntarii. Evenimentul a demarat cu tradiţionalul 
Târg al ONG - urilor la care au participat în jur de 
20 de organizaţii de voluntari. Participanţii au avut 
posibilitatea să prezinte activitatea organizaţiei lor şi 
să interacţioneze cu potenţialii doritori de a deveni 
voluntari. Prezentarea ONG-urilor a fost urmată 
de festivitatea de premiere. Ediţia din anul acesta a 
Festivalului a fost organizată de către Serviciul pen-
tru Pace (SPP), Consiliul Naţional al Tineretului din 
Moldova (CNTM), „Tinerii pentru dreptul la viaţă” 
(TDV), Corpul Păcii SUA în Moldova, Asociaţia 
„Prietenii copiilor” şi Organizaţia pentru Dezvoltare 
Internaţională „World Wide Aid & Cooperation”, în 
colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
şi Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a 

C o n s i l i u l u i 
M u n i c i p a l 
C h i ş i n ă u . 
E v e n i m e n t u l 
a fost organi-
zat sub egida 
Coaliţiei pen-
tru promovarea 
Legii cu privire 
la activităţile de 
voluntariat .

Reporter FC

Pe parcursul zi lelor de 4-5 
decembrie, la Palatul Republicii, s-
a desfăşurat conferinţa naţională 
„Descentralizarea: politici de suc-
ces şi noi perspective”, organizată 
de Institutul pentru Dezvoltare şi 
Iniţiative Sociale „Viitorul” în parte-
neriat cu Ministerul Administraţiei 
Publice Locale, Ministerul Finanţelor, 
Ministerul Economiei şi Comerţului, 
Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, cu susţinerea Oficiului 
Programului Naţiunilor Unite pen-
tru Dezvoltare- Moldova. Dr.Adrian 
Ionescu director, LGI-Open Society 
Institute (Budapesta), s-a referit la 
caracterul reformelor din Republica 
Moldova şi la provocările instituţiona-
le ale reformei administraţiei publice 
locale. De asemenea, d-lui a menţi-
onat că Moldova trebuie să aleagă 
între două oferte: pe de o parte, oferta 

de integrare europeană şi cea de tip 
rusesc. La rândul său, Igor Munteanu, 
directorul executiv IDIS „Viitorul”, 
a declarat că, în contextul Republicii 
Moldova, este foarte importantă deli-
mitarea dintre elementele autocratice 
şi cele democratice. 

Jana Costachi ,  Coordonator 

Naţional de Proiect în cadrul 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, 
s-a referit la importanţa expertizei 
de specialitate, în contextul adoptării 
unor legi sau hotărâri guvernamenta-
le. În acest sens, dna Costachi a men-
ţionat că partidele politice ar trebui să 
consulte organizaţiile obşteşti, pentru 

a dispune de mai multe scena-
rii legislative. Veaceaslav Ioniţă, 
expert în cadrul IDIS „Viitorul”, 
a menţionat că în cazul în care 
Republica Moldova intenţionează 
să urmeze opţiunea europeană, 
atunci guvernanţii din Moldova ar 
trebui să conştientizeze că dezvol-
tarea regională după modelul UE, 
nu constă doar în distribuirea unor 
fonduri europene, ci şi în dezvol-
tarea unor proceduri complexe de 
delimitare a competenţelor.

După: www.europa.md

Descentralizarea: politici de succes şi noi perspective

În perioada 26 noiembrie - 5 
decembrie, Centrul Independent 
de Jurnalism (CIJ) a organizat 
un program de instruire şi con-
sultanţă privind managemen-
tul eficient al unei instituţii de 
presă, motivarea angajaţilor şi 
vânzările de publicitate, la care 
au participat jurnalişti de la 
diverse mass-media din UTA 
Gagauz-Yeri. Scopul acestui pro-
iect este de a acorda asistenţă 
jurnaliştilor din UTA Gagauz-
Yeri în procesul de deetatizare 
şi transformare a mass-media 
finanţate din fonduri bugeta-
re sau de partid în instituţii 
independente, profesioniste şi 
profitabile.

Programul de instruire 
şi consultanţa a fost ţinut de 
prof., dr. în pedagogie Tatiana 
Ivanova (Ucraina), instruc-
tor cu o bogată experienţă în 
domeniu, precum şi de mana-
gerii media şi instructorii locali 

Nicolae Sanduleac (Ungheni) şi 
Rodica Deleu (Bălţi). Beneficiari 
ai acestui program au fost anga-
jaţii ziarelor şi posturilor TV 
din UTA Gagauz-Yeri. 

În cadrul acestui proiect a 
fost elaborat şi un set de mate-
riale didactice pentru jurnalişti, 
s-a efectuat analiza legislaţiei 
naţionale şi regionale din dome-
niul mass-media, pentru a sta-
bili dacă aceasta facilitează sau 
împiedică procesul de reformare 
a instituţiilor de presă etc. Acest 
program de instruire şi consul-
tanţă este parte componentă a 
proiectului „Perspectivele creă-
rii mass-media profesioniste 
şi rentabile în UTA Gagauz-
Yeri”, care este implemen-
tat cu susţinerea financiară a 
Misiunii OSCE în R. Moldova şi 
a Comitetului Helsinki pentru 
Drepturile Omului din Suedia.

După www.ijc.md

Program de consultanţă pentru 
mass-media din UTA Gagauz-Yeri 

Festivalul Voluntarilor 2007
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D I G E S T  N AT O

Vineri, 30 noiembrie curent, în 
incinta Centrului de Informare şi 
Documentare NATO a avut loc a 
treia masă rotundă de la deschiderea 
Centrului cu genericul „Republica 
Moldova şi noile dimensiuni ale secu-
rităţii Euro-Atlantice”. Întrunirea a 
fost deschisă cu un cuvânt de salut din 
partea dr. Radu Gorincioi, directorul 
CID NATO, după care a urmat un 
cuvânt din partea dl. Vlad Lupan, şef 
direcţia NATO, Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene al 
Republicii Moldova şi E.S. dl. Filip 
Teodorescu, ambasadorul României 
în R. Moldova. La masa rotundă s-au 
discutat două subiecte: „Noile dimen-
siuni ale securităţii Euro-Atlantice” 
şi Lansarea Clubului „Prietenii 
NATO”. Dl Gal Frantisek, secreta-
rul I la Ambasada Republicii Cehe în 
R.M., prezent la această masă rotun-
dă a vorbit despre „Relaţiile Alianţei 
Nord-Atlantice cu statele partene-
re”, iar dl Dan Dungaciu, cercetă-
tor principal la Institutul de Ştiinţe 

Politice şi Relaţii 
Internaţionale al 
Academii Române 
a elucidat despre 
„Rolul NATO şi UE 
în asigurarea secu-
rităţii în bazinul 
Mării Negre”. După 
un timp scurt de 
dezbateri a urmat 
Lansarea Clubului 
„Prietenii NATO” 
moderată de dna 
Tatiana Busuncian, 
director la Centrul 
Pro-Marshall din 
Moldova. Scopul 
lansării acestui Club constă în 
identificarea unor noi abordări, 
macanisme şi opţiuni pentru asi-
gurarea mai bună a securităţii în 
Republica Moldova şi a cetăţenilor 
ei. Activitatea de bază a Clubului va 
consta în desfăşurarea unor mese 
rotunde, cu periodicitate lunară. 
Clubul „Prietenii NATO” reprezintă 

un forum de discuţii cu statut nefor-
mal şi nu are personalitate juridică. 
Membru al Clubului poate deveni 
orice persoană ce împărtăşeşte şi 
promovează valorile euro-atlantice. 
La întrunire au participat diplomaţi, 
reprezentanţi a diferitor ONG-uri şi 
instituţii academice şi Mass-media.

Doiniţa BEJENARU

Un Punct de informare 
NATO a fost inaugurat, joi, la 
Cahul, în cadrul Universităţii 
de Stat din Cahul, trans-
mite DECA-press. Punctul 
de la Cahul a fost inaugurat 
de Centrul de Informare şi 
Documentare (CID) NATO din 
R. Moldova, deschis la Chişinău 
în toamna curentă.

Responsabilul pentru relaţii-
le cu mass-media în cadrul CID 
NATO, Natalia Spînu, a decla-
rat că prin deschiderea acestui 
Punct se urmăreşte o mai bună infor-
mare a mediului academic, a reprezen-
tanţilor administraţiei publice locale şi 
a societăţii civile cu privire la obiecti-
vele, rolul, instituţiile şi mecanismele 
funcţionării Alianţei Nord-Atlantice 
şi instrumentele de cooperare ale R. 
Moldova cu NATO. Punctul de infor-
mare de la Cahul este dotat cu o 
biblioteca, având circa o mie de cărţi 
şi publicaţii.

La eveniment au participat dl. 
Gh. VASILACHI, Preşedintele raio-
nului Cahul; dl. Gh. ZAGORODNII, 
Primar de Cahul; dl. Sergiu Cornea, 
Pro-Rectorul Universităţii de Stat 
din Cahul; dl. Radu GORINCIOI, 
Directorul Centrul de Informare şi 
Documentare NATO din Republica 

Moldova, alte persoane oficiale, pre-
cum şi reprezentanţi ai societăţii civile 
şi ai mediului academic.

La ceremonia de inaugurare a 
Punctului de informare şi documenta-
re de la Cahul nu a participat nici un 
reprezentant al Ministerului Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene, deşi au 
fost invitaţi.

Organizaţia Tratatului Atlanticului 
de Nord (NATO) a fost creată în 
1949 şi are drept obiectiv asigura-
rea apărării colective a membrilor 
săi. Moldova cooperează cu NATO în 
cadrul Parteneriatului pentru Pace şi 
a Planului Individual de Acţiuni al 
Parteneriatului Republica Moldova 
– NATO (IPAP).

Adaptat după DECA-Press

Vineri, 30 noiembrie curent, în Politice şi Relaţii 

Prietenii NATO discută despre securitatea euro-atlantică

Conform maiorului Boris Ursu, 
şef-interimar al serviciului geniu 
al Armatei Naţionale, recent la 
Centrul de Instruire Bulboaca au 
fost nimicite, ultimele din anul 
curent, muniţii de categoria a treia, 
circa 3 000, stocate la depozitele 
armatei. Sursa citată a specificat 
că în total, pe parcursul anului 
au fost distruse 18.200 de muniţii 
de acest gen. Potrivit colonelului 
Andrei Şarban, şef J4 Logistică, 
pentru îndeplinirea acestei misi-
uni, au fost valorificaţi circa 113 
mii de euro, mijloace financia-
re alocate de Guvernul Finlandei. 
Suma respectivă a fost pusă la 
dispoziţia Armatei Naţionale conf-
orm Acordului privind distrugerea 
surplusului şi stocurilor învechite 
de muniţii, semnat de Ministerul 
Apărării şi Misiunea OSCE la 
22 iunie 2007. Nimicind obiecte-
le respective, Republica Moldova 
a îndeplinit unul din obiectivele 
Tratatului cu privire la Forţele 
Armate convenţionale în Europa 
(FACE), ratificat de ţara noastră 
în anul 1992.

Sursa: www.nato.md 

18.200 muniţii 
de categoria a treia 
au fost nimicite 

Un Punct de informare 

}n premier=: un Punct de informare 
[i documentare NATO la Cahul



OBIECTIV

7nr. 12 (26) decembrie 2007 / FORUM civic

Prietenii NATO discută despre securitatea euro-atlantică

 La 4 decembrie curent, Centrul Analitic 
EXPERT-GRUP a organizat masa rotundă intitula-
tă „Dezvoltarea sectorului asociativ din Republica 
Moldova în contextul integrării europene”. În cadrul 
acestei mese rotunde a fost prezentat documentul 
analitic „Consolidarea societăţii civile din Republica 
Moldova” (autor Denis Cenuşă). La eveniment au 
fost invitaţi reprezentaţi ai ONG-urilor şi mass-
media. Studiul este realizat în cadrul proiectului 
“Planul de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica 
Moldova: document accesibil publicului (etapa II)”, 
implementat de Centrul Analitic EXPERT-GRUP şi 
Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT), 
cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.

Scopul primordial al acestui document constă în 
determinarea şi formularea variantelor de politici 
capabile să consolideze societatea civilă din Republica 
Moldova. În cadrul acestei cercetări au fost abordate 
principalele probleme şi obstacole cu care se confruntă 
sectorul neguvernamental din punct de vedere institu-
ţional, financiar şi legislativ.

S-a pus accentul în special pe capacitatea de obţinere 
a finanţărilor de către organizaţiile neguvernamentale, 
pe capacitatea acestora de a relaţiona cu alte sectoare 
şi pe condiţiile de desfăşurare a activităţii. Cercetarea 
a încercat să scoată în evidenţă situaţia actuală privind 
legătura dintre stat, donatorii externi şi organizaţii 
neguvernamentale în materie de surse de finanţare.

Autorul studiului a formulat o serie de soluţii care 
pot contribui la dezvoltarea şi fortificarea sectorului 
neguvernamental din Republica Moldova. În primul 
rând, este vorba de respectarea integrală a Conceptului 
de cooperare între Parlament şi societatea civilă pentru 
a atrage un număr cât mai mare de organizaţii neguver-

namentale în procesul de formulare şi implementare a 
politicilor publice.

După prezentarea studiului, participanţii au avut 
posibilitatea, în baza studiului, de a oferi întrebări auto-
rului. Mai mult ca atât, dl Igor Boţan, directorul executiv 
al Asociaţiei pentru Democraţie Participativă (ADEPT) 
a încurajat iniţiativa autorului prezentând viziunea lui 
despre societatea civilă din Republica Moldova: „Apare 
o problemă pe care cetăţenii o văd şi vor s-o rezolve în 
virtutea dreptului de asociere. Statul, în mod obiectiv 
nu poate să rezolve toate problemele. Atunci cetăţenii 
se unesc şi o rezolvă. A vorbi despre societatea civilă ca 
despre un corp solid consolidat este absurd, pentru că 
societatea civilă, prin definiţie, este un „mozaic”. Putem 
vorbi despre societatea civilă şi activităţile ei, dacă anu-
mite segmente se consolidează”.

A consemnat Diana MORARU

Consolidarea societăţii civile din Republica Moldova

La 19 decembrie 2007, în incin-
ta Liceul de Creativitate 

şi Inventică „Prometeu - Prim”, 
Centrul de Informare şi Documentare 
privind NATO din Moldova (CID 
NATO) şi Liceul de Creativitate şi 
Inventică „Prometeu-Prim” au orga-
nizat prima masă rotundă cu gene-
ricul „Origini, structura şi funcţio-

nalitatea Alianţei Nord Atlantice”. 
În cadrul mesei rotunde s-a discu-
tat despre cadrul istoric al apari-
ţiei NATO, mecanismele de func-
ţionare NATO în perioada războiului 
rece, principiile de funcţionare ale 

NATO şi transformarea Alianţei în 
perioada post Război Rece. La dis-
cuţii au luat parte reprezentanţii 
mai multor licee municipale precum:
Liceul „Hyperion”, Liceul „Spiru 
Harett”, Liceul „Natalia Dadiani”, 
Liceul „Nicolae Iorga”, Liceul „Ion 
Creangă”, Liceul „Petru Rareş”. De 
asemenea, s-a discutat despre crea-
rea unui Club de discuţii, având 
drept scop informarea şi evaluarea 
căilor de soluţionare a conflictelor şi 
procesul de consolidare a securităţii 
în Europa de Sud-Est şi  creşterea 
nivelului de informare privind valo-
rile euro-atlantice în rîndul elevilor, 
liceenilor şi adolescenţilor.

Această întrunire se înscrie în 
şirul de activităţi a Centrului NATO 
în cadrul proiectului „Tinerii din 
Republica Moldova optează pentru 
valorile euro-atlantice”. 

Natalia ALBU

Clubul de discu\ii al tinerilor
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FOCUS

Vizavi de succesele şi insuccese-
le înscrise de Republica Moldova la 
capitolul drepturile omului pe par-
cursul anului 2007 am discutat cu dl 
Ştefan Urîtu, Preşedintele CHDOM şi 
dl Ion Manole, Preşedintele Asociaţiei 
PromoLex. 

Ştefan URÎTU: „Oricât de parado-
xal ar părea, dar îmi asum îndrăzneala 
să afirm că cel mai mare succes la 
capitolul Drepturile Omului îl consider 
numărul mare de cazuri câştigate 
la CEDO. Subliniez, nu cazuri pierdu-
te de Stat, pentru că aceasta trebuie 
să ne îngrijoreze, ci cazuri câştigate de 
oameni simpli, uneori chiar fără ajuto-
rul vre-unui avocat sau reprezentant 
al organizaţiilor neguvernamentale. 
Aceasta vorbeşte, pe de o parte, despre 
faptul că popularizarea cunoştinţelor, 
difuzarea informaţiilor privind dreptu-
rile omului şi a mecanismelor de pro-
tecţie a acestora, la care o contribuţie 
de pioner a adus şi organizaţia pe care 
o reprezint (Comitetul Helsinki pentru 
Drepturile Omului din Moldova) au 
dat în sfârşit roade. Pe de altă parte, 
ţinând cont de numărul crescând al 
asemenea plângeri la CEDO, inclusiv 
care sunt depuse recent, vorbeşte des-
pre o anumită încăpăţînare a unor 
funcţionari publici, căror nu le pasă de 
sumele tot mai mari pe care le achită 
contribuabilii de la noi. Sunt convins, 
că până la urmă, vor fi schimbări cali-
tative, nu numai în legislaţie ci şi în 
practica aplicării acesteia. 

Cu regret aş menţiona că o pro-
blemă serioasă este sesizată de noi 
în ultimul moment, - cea legată de 
faptul că anumite structuri statale 
s-au înconjurat (aşi spune chiar s-au 
baricadat!) cu organizaţii fidele, care 
nu numai că mimează schimbările spre 
bine, ci chiar mint şi cântă diferambe 
atunci când situaţia devine tot mai 
gravă. Aceste organizaţii în cel mai 
bun caz preiau fragmente din rapoarte 
mai vechi ale unor organizaţii, spălând 
banii, aducând un prejudiciu dublu 
societăţii civile în ansamblu. Un exem-
plu alarmant în acest sens este situa-
ţia în penitenciare. Aici, în ulti-
mii 1–2 ani am înregistrat mai multe 
cazuri de tortură şi tratament inuman 
sau degradant, decât în zece ani prece-
denţi. De menţionat că numărul real 
al plângerilor de acest gen ar putea fi 
cu mult mai mare dacă ţinem cont de 
faptul că, aşa cum spuneam mai sus, 
actuala conducere a Departamentului 
Instituţiilor Penitenciare, în mod abu-
ziv interzice accesul observatorilor 
noştri la deţinuţi, probabil sperând 
că în aşa mod vor reduce numărul de 
plângeri la CEDO. 

Din cele expuse mai sus mai rezultă 
o problemă tot mai alarmantă – pro-
blema apărării drepturilor apă-
rătorilor. Există o Declaraţie privind 
Apărarea Drepturilor Apărătorilor, 
care a fost adoptată în legătură cu 
50 ani a Declaraţiei Universale a 
Drepturilor Omului, cea adoptată la 10 
decembrie 1948 şi care a devenit motiv 
pentru a marca la 10 Decembrie – Ziua 
Internaţională a Drepturilor Omului. 

Conform Declaraţiei privind 
Apărarea Drepturilor Apărătorilor, 
statele, inclusiv R. Moldova sunt obli-
gate să întreprindă măsuri pentru a 
asigura condiţii normale de activitate 
a apărătorilor de drepturile omului şi 
a organizaţiilor din acest domeniu. Cu 
părere de rău, nici la acest capitol nu 
ne putem lăuda cu progrese, pentru că, 
în ultimul timp tot mai multe organiza-
ţii au semnalat despre impedimentele 
create de Ministerul Justiţiei la etapa 
de înregistrare, modificare a documen-
telor de constituire sau eliberare a 
certificatelor solicitate. Nu mă refer la 
alte drepturi protejate de Constituţia 
Republicii Moldova, deoarece situaţia 
în care activează apărătorii de drep-
turile omului este un indicator perfect 
al tendinţelor în domeniu şi, dacă 
apărătorii nu au condiţiile necesare, vă 
puteţi da seama de situaţia celor care 
nici acest titlul nu au. Vreau să închei 
pe o notă mai optimistă şi să încurajez 

cetăţenii R. Moldova, spunându-le că 
mecanismul CEDO este unul foar-
te eficient şi de rând cu Planul de 
Acţiuni Republica Moldova - Uniunea 
Europeană, Planul Naţional de Acţiuni 
în Domeniul Drepturilor Omului, ne 
insuflă acest optimism şi încredere că 
lucrurile se vor schimba.

Şi dacă doriţi să încheiem chiar cu 
umor, la-şi cita pe Nekrasov, care spu-
nea: Jali tolko v etu prekrasnuju poru, 
jiti ne pridetsea ni mne ni tebe. (Жаль 
только в эту прекрасную пору, жить 
не прейдется ни мне ни тебе)”.

Ion MANOLE:
}n domeniul dreptului la via\=, 
integritate fizic= [i psihic=

Succese: Adoptarea legii cu privire 
la prevenirea şi combaterea violenţei 
în familie (prin Legea nr. 200-XVI 
din 26.07.2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii cu privire la avocaţii 
parlamentari Parlamentul a abilitat 
CDOM cu atribuţii de prevenire a tor-
turii la nivel naţional).

Insuccese: Izolatoarele de detenţie 
preventivă aşa şi au rămas în gestiunea 
MAI, deşi este binevenită transferarea 
lor către Ministerul Justiţiei. Aceste 
izolatoare nici nu au fost asigurate 
cu cadre medicale, fapt prevezut în 
PNADO şi care urma a fi asigurat încă 
în 2005. Condiţiile de detenţie rămîn 
a fi neadecvate, în special este foarte 
alarmantă situaţia privind alimentarea 
deţinuţilor. Pentru hrana unui deţinut 
zilnic sunt prevăzute surse financiare 
de aproximativ 4 lei. Situaţia deţinu-
ţilor din Tighina este nerezolvată de 
peste 10 ani, deţinuţii nu beneficiază 
de condiţiile minime de detenţie (căl-
dură, apă, canalizare etc). 

}n domeniul libert=\ii individuale 
[i siguran\ei personale

Insuccese: Reţinerea participanţi-
lor la întruniri publice: membrii asoci-
aţiei “Hyde Park” (în cadrul proteste-
lor din faţa MAI) şi membrii Partidului 
Liberal (27 martie care urmau să 
comemoreze membrii Sfatului Ţării 
prin depunere de flori la mormintele 
lor).

Cu regret aş menţiona că o pro- cetăţenii R. Moldova, spunându-le că 

Succese şi insuccese înregistrate la capitolul 
Drepturile Omului de R. Moldova

Drepturile omului reprezintă prin-
cipalele condiţii care permit fiecărei 
persoane să-şi dezvolte şi să-şi folo-
sească cât mai eficient calităţile: fizi-
ce, intelectuale, morale, socio-afective 
şi spirituale. Ele decurg din inspiraţia 
tot mai mare a omenirii la o viaţă în 
care demnitatea şi valoarea fiecăruia 
este respectată şi protejată.

Ca o tradiţie, deja al treilea an, 
a fost organizată Gala de premiere 
în domeniul Drepturilor Omului, de 
către Comisia pentru drepturile omu-
lui a Parlamentului şi Organizaţia 
Naţiunilor Unite în Moldova, 
la 10 decembrie, cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Drepturilor Omului, 
în cadrul căreia au fost premiaţi jur-
nalişti, reprezentanţi ai ONG, grupu-
ri de iniţiativă şi activişti în domeniu. 

pag. 13 
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Supliment al Revistei “FORUM CIVIC” – realizat în cadrul “Campaniei de sensibilizare a opiniei publice privind controlul tutunului”,  cu suportul Societăţii   
Americane de Oncologie (ACS) şi al Uniunii Internaţionale de Luptă Împotriva Cancerului (UICC) 

Motto: “Tutunul ucide sub orice formă şi sub orice mască.
     Nu te lăsa indus în eroare!”PRO

SĂNĂTATEA

Supliment al Revistei “FORUM CIVIC”

P R O - S Ă N Ă TAT E A
Supliment al Revistei “FORUM CIVIC” – realizat în cadrul “Campaniei de sensibilizare a opiniei publice privind controlul tutunului”,  cu suportul Supliment al Revistei “FORUM CIVIC” – realizat în cadrul “Campaniei de sensibilizare a opiniei publice privind controlul tutunului”,  cu suportul 

P R O - S Ă N Ă TAT E AP R O - S Ă N Ă TAT E AP R O - S Ă N Ă TAT E AP R O - S Ă N Ă TAT E AP R O - S Ă N Ă TAT E AP R O - S Ă N Ă TAT E AP R O - S Ă N Ă TAT E AP R O - S Ă N Ă TAT E AP R O - S Ă N Ă TAT E AP R O - S Ă N Ă TAT E AP R O - S Ă N Ă TAT E AP R O - S Ă N Ă TAT E A

În perioada 14-17 decembrie 
curent, la Zagreb (Croaţia), 

s-a desfăşurat cea de-a V-cea reuniune 
a managerilor de proiecte „Fortificarea 
capacităţilor şi abilităţilor liderilor din 
domeniul sănătăţii publice pentru inten-
sificarea măsurilor de control al tutunu-
lui” în regiunea Europei de Sud-Est.

Scopul reuniunii este de a face o eva-
luare a implementării proiectului regio-
nal pentru controlul tutunului în ţările 
din Europa de Sud-Est, identificarea 
provocărilor şi problemelor majore din 
domeniu şi elaborarea recomandărilor la 
nivelul fiecărei ţări.

În cadrul întrunirii de la Zagreb, 
participanţii au participat la un ate-

lier de lucru cu tema: „Campania media 
– modalitate eficientă de a sensibiliza 
şi de a obţine suportul activităţilor de 
control al tutunului”. Atelierul a fost 
organizat de biroul regional al OMS pen-

tru Europa, în parteneriat cu Ministerul 
Sănătăţii din Croaţia.

Participanţii au fost instruiţi în ela-
borarea materialelor antitabagice nece-
sare pentru lansarea campaniilor media, 
identificarea mesajelor cheie ale campa-
niei, proiectarea activităţilor pentru gru-
purile specifice ale populaţiei, atragerea 
profesioniştilor şi utilizarea experienţei 
altor ţări. 

La reuniune Republica Moldova a 
fost reprezentată de Lilia Damaschin-
Rughina, consilier al viceministrului 
sănătăţii; Svetlana Nichita, consultant 
la Centrul Naţional de Management în 
Sănătate şi Victoria Tataru, director exe-
cutiv CAPTES.

Campanie la finele etapei de implementare 

Înperioada 14-17 decembrie lier de lucru cu tema: „Campania media tru Europa, în parteneriat cu Ministerul 

Reuniune pe problemele controlului tutunului la Zagreb

Campania de sensibilizare a opi-
niei publice privind controlul tutu-
nului în Moldova, lansată la începu-
tul anului curent de către Centrul de 
Informare, Instruire şi Analiză Socială 
„CAPTES”, cu suportul financiar al 
Societăţii Americane de Oncologie 
(ACS) şi Uniunii Internaţionale de 
Luptă Împotriva Cancerului (UICC), a 
ajuns la finele etapei de implementare.

Solicitată să se expună pe mar-
ginea desfăşurării acesteia, Victoria 
Tataru, coordonatorul proiectului 
a informat că esenţa campaniei a fost 
de a aduce în atenţia opiniei publice 
nişte probleme mai puţin obişnuite, ce 
ţin de aspectul personal, dar şi profund 
social – tabagismul. Or, vina pentru 
predominarea fumatului în societate 
este parte a persoanelor care practică 
acest obicei şi parte a celor care pot 
lua măsuri ca acest obicei să dispa-
ră (părinţii, profesorii şcolari, medicii, 
slujitorii bisericii şi mass media). 

Campania de sensibilizare a opi-
niei publice în domeniul controlului 
tutunului este prima de acest fel în 
Moldova şi a inclus mai multe acţiuni 
orientate spre: informarea populaţiei, 
formarea unor noi atitudini, motivarea 
spre renunţarea la consumul ţigărilor, 
schimbarea unui comportament mai 
puţin riscant pentru sănătate. 

Protagoniştii Campaniei de sensi-
bilizare au fost jurnaliştii din mass 
media raională şi republicană (Radio, 
TV, presa scrisă), care, pe parcursul 

perioadei de implementare, au mani-
festat un interes deosebit pentru 
tematica antitabagică, propunând 
publicului materiale obiective şi ştiin-
ţific documentate. Am dori să aducem 
în continuare doar câteva nume ale 
reprezentanţilor mass media, care prin 
intermediul mesajelor lansate, au pro-
movat ideea conştientizării dreptului la 
un mediu fără fum de ţigară, precum şi 
protecţia faţă de expunerea ambientală 

involuntară la fumul de ţigară; prote-
jarea sănătăţii şi promovarea modului 
sănătos de viaţă. Printre cei mai activi 
jurnalişti îi menţionăm pe: Natalia 
Vrâncean (ziarul „Realitatea”, 
Soroca), Eugen Uruşciuc (Agenţia 
DECA-press, Bălţi), Snejana Pâslari 
(Radio „Sănătatea”), Alex Nistiriuc 
(Radio „Vocea Basarabiei”), Irina 
Fediuc (TV Moldova 1), Veronica 

Gorincioi (ziarul „Democraţia”), 
Svetlana Curmei (NIT TV), Lucia 
Popescu (Radio Moldova), Svetlana 
Şalberova (ziarul „Moldavskie vedo-
mosti”), Andrei Margarint (ziarul 
„Străşeneanca”) ş.a.

Rămâne ca noi, jurnaliştii, să ne 
aducem în continuare contribuţia la 
promovarea modului de viaţă fără 
tutun, iar populaţia – să consimtă la 
ceea ce li se propune şi să manifeste 

dorinţa şi voinţa de a trăi într-o socie-
tate sănătoasă. 

NOTĂ: Jurnaliştii desemnaţi învin-
gători ai concursului „Pentru cea mai 
bună reflectare a Campaniei de sensi-
bilizare a opiniei publice privind con-
trolul tutunului” în mass media vor fi 
premiaţi într-o ceremonie festivă orga-
nizată la sfârşitul lunii decembrie.

Succese şi insuccese înregistrate la capitolul 
Drepturile Omului de R. Moldova

involuntară la fumul de ţigară; prote- dorinţa şi voinţa de a trăi într-o socie-

identificarea mesajelor cheie ale campa-
niei, proiectarea activităţilor pentru gru-
purile specifice ale populaţiei, atragerea 
profesioniştilor şi utilizarea experienţei 
altor ţări. 

fost reprezentată de Lilia Damaschin-
Rughina, consilier al viceministrului 
sănătăţii; Svetlana Nichita, consultant 
la Centrul Naţional de Management în 
Sănătate şi Victoria Tataru, director exe-
cutiv CAPTES.
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O LUME LIBERĂ DE TUTUN!

Vadim Sorbalo, 
student la Institutul Militar al 

Forţelor Armate „Alexandru cel 
Bun”

Fiecare dintre noi poate cădea 
pradă acestor campanii, pentru că 
ţinta lor suntem la orice pas: în stradă, 
în locurile publice, în baruri, cafene-
le, cinematografe, supermarkete, pieţe 
– peste tot poţi vedea panouri publici-
tare cu promovarea anumitor mărci de 
ţigări. Deşi majoritatea populaţiei ar 
trebui să înţeleagă că acestea nu sunt 
decât o momeală, o inducere în eroare 
a consumatorilor, sunt persoane care 
din curiozitate se lasă atraşi de nişte 
premii, care, la prima vedere, par a fi 
atractive. Cu regret, aceste persoane 
nu conştientizează că prin participarea 
la concursurile şi tombolele organizate 
de industria tutunului prin interme-
diul acestor campanii agresive, pierd 
nu doar banii, ci şi sănătatea.

Dumitru Moraru, 
student la Institutul Sportiv

Eu nu cred în aceste campanii şi 
nici nu particip la ele. Ce rost are să 
cumperi ţigări cu iluzia de a câştiga 
niscaiva fleacuri? Şi apoi, ce să faci cu 
pachetele de ţigări cumpărate în pers-
pectiva unui eventual câştig decât... 
să te apuci tu însuţi de fumat? Acesta 
este şi adevăratul scop al campaniilor 
de acest fel, care, surprinzător, până 
acum nu au fost interzise.

Denis Batistî, 
student USM

Consider că societatea noastră 
nu este suficient de pregătită pentru 
aceste campanii, ce se desfăşoară la 
noi în republică. Probabil, sunt nece-
sare mai multe campanii de informa-
re, educare şi conştientizare a riscuri-

lor fumatului pentru sănătate. 
Eu sunt realist şi pun accentul pe 

lucruri serioase şi sănătoase. 

Ion Cernega, 
 student UTM 

În opinia mea, informaţia pro-
movată prin intermediul campaniilor 
de publicitate a ţigărilor este puţin 
veridică. Or se ştie că atunci când 
un produs nu se merită, acestuia i se 
face cea mai mare publicitate pentru 
a-i mări valoarea. Îngrijorarea mea 
e că în ultimii ani, concursurile cu 
premii, organizate în cadrul campa-
niilor desfăşurate, au crescut expo-
nenţial. În acelaşi timp sunt diverse şi 
după conţinut (de la călătorii în jurul 
lumii, apartamente, automobile) până 
la obiectele cele mai simple (tricouri, 
chipiuri, brichete), pentru a atrage 
un număr cât mai mare de persoane, 
potenţiale consumatori şi victime ale 
viciului fumatului. 

A înregistrat, 
Agnesa Sorbalo
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! Spune ce gândeşti!     Blitz interviu
Ce părere aveţi despre campaniile promoţionale şi de public-
itate a ţigărilor desfăşurate în Moldova? 

În România sunt cu 5% mai puţini dependenţi de tutun, dar 
mai mulţi tineri cu acest obicei, arată un studiu realizat recent 
în octombrie. Procentul dependenţilor de tutun a scăzut în ulti-
mii patru ani de la 35,1%, în 2003, la 30%, în 2007. Totodată 
însă, media de vârstă la care se fumează cel mai mult a scăzut 
la 15-24 de ani, faţă de 2003, când prevalenţa cea mai mare era 
pentru grupele de vârstă 25-34 de ani. Din totalul fumătorilor, 
12,1% au început să fumeze înainte de vârsta de 15 ani, faţă 
de 13,9% în 2003, arată studiul realizat la nivel naţional pe 
un eşantion de peste 2.400 de persoane. Cea mai mare parte a 
fumătorilor, în jur de 61,6%, fumează între 10 şi 20 de ţigări pe 
zi. Procentul este mai ridicat în cazul bărbaţilor, 63,%, decât al 
femeilor, 59,8%. De asemenea, cei mai mulţi fumători au studii 
medii (33,7%) şi sunt persoane ocupate. 

Potrivit studiului, două din cinci persoane fumătoare chel-
tuiesc lunar o sumă de bani cuprinsă între 100 şi 200 de lei, iar 
mai mult de o treime dau pe ţigări între 50 şi 100 de lei. Din 
totalul fumătorilor, 58% doresc să se lase de fumat. 

“Probabil că numărul fumătorilor a scăzut datorită campa-
niilor împotriva tutunului şi a îmbolnăvirilor”, afirmă Bogdan 
Păunescu, expert cercetare CPSS. “Plecarea din ţară a adulţilor 
tineri, care au reprezentat grosul fumătorilor, campaniile anti-
tutun, creşterea preţului la ţigări şi a grijii pentru sănătate 
sunt posibile explicaţii ale scăderii numărului de fumători”, 
completează Magdalena Ciobanu, coordonatorul Centrului pen-
tru renunţarea la fumat din cadrul Institutului de Pneumologie 
“Marius Nasta”. 

Campania pentru combaterea efectelor consumului de tutun 
s-a derulat în perioada 15 octombrie-20 noiembrie 2007 şi a 
inclus spoturi TV şi radio, samplinguri şi workshop-uri locale în 
Bucureşti, Iaşi, Braşov, Constanţa, Timişoara şi Oradea.

După „Evenimentul Zilei”

Digest

În România sunt cu 5% mai puţini dependenţi de tutun, dar 

În România a scăzut 
numărul fumătorilor!

Un chişinăuean a 
rămas fără autoturis-
mul de teren „Hyundai 
Santa-FE”, din cauza 
locurilor special ame-
najate pentru sustra-
gerea bunurilor de la 
controlul vamal, infor-
mează Agenţia DECA-
press. 

La graniţă, vame-
şii români au depistat 
în maşina moldovea-
nului 5088 de pachete 
de ţigări ascunse în 
vederea sustragerii de la controlul vamal în locaşuri 
special amenajate, deşi conducătorul auto a afirmat 
că nu are nimic de declarat. Demontând bancheta din 
spate a maşinii, vameşii au descoperit ţigări ascunse, 
la fel şi în sistemul de încălzire al autovehicolului, în 
portiere şi în aripile frontale. 

În maşină au fost descoperite şi confiscate 2658 de 
pachete de ţigări marca „More”, 1710 pachete de ţigă-
ri marca „Plai”, 310 pachete de ţigări marca „Monte 
Carlo” şi 190 pachete de ţigări marca „Saint George”, 
toate cu timbru de R. Moldova. 

Conform cu noilor reglementări vamale ale 
României, după confiscarea ţigărilor şi aplicarea unei 
amenzi, au fost întocmite documente de confiscare a 
maşinii cu care cetăţeanul circula în calitate de con-
ducător auto. 

Info preluată de la Agenţia DECA-press

Un chişinăuean a 

Autoturism arestat la graniţă 
pentru că era burduşit cu ţigări 
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Autoturism arestat la graniţă 
pentru că era burduşit cu ţigări 

Au fost anun\a\i cei mai activi promotori 
ai  Drepturilor Omului ]n 2007

Aflată deja la a III-a 
ediţie, Gala este organiza-
tă anual la 10 decembrie şi 
urmăreşte drept scop evi-
denţierea şi premierea celor 
mai valoroase iniţiative şi 
acţiuni de apărare şi promo-
vare a drepturilor omului a 
reprezentanţilor societăţii 
civile, realizate pe parcursul 
anului curent. 

La evaluarea acţiunilor 
organizaţiilor neguverna-
mentale s-a ţinut cont de 
relevanţa acestora pentru 
nevoile grupului-ţintă şi pen-
tru comunitate, de existenţa 
şi stabilirea parteneriatelor, 
de schimbările pozitive pro-
duse în comunitate, gradul 
de durabilitate al acţiunilor 
realizate etc. Criteriile de 
evaluare pentru mass media 
au fost: abordarea prospec-
tivă a drepturilor omului 
în materialele jurnaliştilor, 
profesionalismul acestora, 
originalitatea expunerii 
şi abilitatea de a lucra cu 
sursele, respectarea codului 
deontologic, precum şi rezo-
nanţa şi impactul materia-
lelor. 

Valoarea premiilor oferite 
în anul curent a constituit: 
premiul I – 750 USD, premiul 
II – 500 USD, premiul III 
– 250 USD, menţiune – 100 
USD şi marele premiu -1000 
USD.

La concurs au partici-
pat 54 jurnalişti din Bălţi, 
Chişinău, Rezina, Râbniţa, 
Soroca şi alte localităţi din 
republică, 33 de organiza-
ţii neguvernamentale din 
Chişinău, Cahul, Ungheni 
etc., inclusiv 5 persoane fizi-
ce.

Juriul, format din pro-
fesionişti – reprezentanţi ai 
ONG-urilor de profil şi insti-
tuţiilor mass media a desem-
nat următorii câştigători:

Secţiunea ONG:
Premiul I – Institutul de Reforme 

Penale 
Premiul I - Asociaţia „Tinerii 

pentru Dreptul la Viaţă”, or.Bălţi
Premiu l  I I  -  Centru l  de 

Informare, Instruire şi Analiză 
Socială (CAPTES)

Centrul Medical de Reabilitare a 
Victimelor Torturii „MEMORIA”

ONG „Proiecte Inovatoare în 
Penitenciare”

Centrul de Drept din Căuşeni, 
or.Căuşeni

Premiul III – Clubul Femeilor 
din Basarabeasca „Golubca”, or.Ba-
sarabeasca 

Centrul Naţional al Romilor
Asociaţia Obştească „PRO-

Nova”
Menţiuni:
Gudumac Elena, coordonator în 

domeniul drepturilor omului, r-nul 
Glodeni

Ciugureanu Nadejda, com. 
Chişcăreni, r-nul Sângerei

Asociaţia Civică “Hyde Park”

Secţiunea Mass Media:
Marele premiu – Elena Pahovoma, 

Radio “Retro FM” şi TV-7 NTV
Agenţii de presă şi ziare:
Premiul II – Uruşciuc Eugen, 

Agenţia “Monitor Media”
Premiul III – Olaru Angela, zia-

rul “Timpul”
Premiul III – Păduraru Pavel, 

ziarul „Timpul”
Menţiuni: 
Petrusevici Natalia, ziarul “SP”, 

or.Bălţi („Спрос и предложение”) 
Iaşcenco Tudor, săptămânalul 

regional “Cuvântul”, or. Rezina
Cozonac Cornelia, Centrul 

de Investigaţii Jurnalistice, mun. 
Chişinău

Radio:
Premiul II - Zaharia Viorica, 

Radio „Europa Liberă”
Premiul III - Ursu Valentina, 

Radio „Europa Liberă”
TV:
Premiul I – Leontina Vatamanu-

Mărgineanu, OWH TV Studio
Premiul II - Gvindjia Daria, TV-7 

NTV
Premiul III – Zaharova Angela, 

TV “Elita”, or. Rezina
Menţiune - Cojocaru Gabriela, 

Flor TV, or.Floreşti

NOTĂ: Centrul de Informare, 
Instruire şi Analiză Socială 
„CAPTES” a fost plasat pe 
locul II la secţiunea ONG pen-
tru Campania de sensibilizare 
a opiniei publice privind schim-
barea politicilor de control al 
tutunului prin intermediul 
mass media. 

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, 
jurnalişti, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamen-
tale, grupuri de iniţiativă şi activişti în domeniu au fost 
premiaţi în cadrul Galei de premiere în domeniul 
Drepturilor Omului, organizată de Comisia pentru 
drepturile omului a Parlamentului Republicii Moldova şi 
Organizaţia Naţiunilor Unite în Moldova.

Secţiunea ONG:

Chişcăreni, r-nul Sângerei

Radio “Retro FM” şi TV-7 NTV

Agenţia “Monitor Media”

rul “Timpul”

ziarul „Timpul”

or.Bălţi („Спрос и предложение”) 

regional “Cuvântul”, or. Rezina

de Investigaţii Jurnalistice, mun. 
Chişinău
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Правительство Литвы утвердило 
программу по борьбе с курением

17 октября, Правительство Литвы утвердило про-
грамму по борьбе с курением до 2010 года. Как сооб-
щили в правительстве Литвы, в программе пред-
усматривается возможность полного запрета рекламы 
табачных изделий, комплекс мер по поощрению отказа 
от курения, возможность повышения цен на табачные 
изделия, ухудшения доступности табачных изделий 
и другие меры. По информации пресс-службы прави-
тельства Литвы, согласно социологическим данным, 
в Литве процент только 15-летних курящих юношей 
составляет более 35%. Среди девочек этого же возрас-
та процент курящих составляет 27%. Напомним, с 1 
января 2007 года в Литве запрещено курить в местах 
общественного питания.  

http://www.regnum.ru/news/901021.html 

Запрет на курение оздоровил шотландцев
12 сентября 2007 года (MIGnews.com). Проведенное 

в Шотландии исследование показало, что запрет на 
курение в общественных местах привел к улучшению 
здоровья населения. Отсутствие курильщиков в барах, 
клубах, больницах и тюрьмах привело к уменьшению 
числа инфарктов, а количество обращений в больницу 
в связи с сердечными недомоганиями сократилось на 
17 процентов. В Шотландии курение в общественных 
местах запретили полтора года назад. В течение пред-
ыдущих 10 лет количество больных сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями сокращалось всего лишь на 3% 
в год. Исследование также показало, что в результате 
действия закона количество пассивных курильщиков 
снизилось на 40%. Ученые получили данные из 9 шот-
ландских больниц и опросили более двух тысяч школь-
ников и пенсионеров. 

http://www.mignews.com/news

В Британии курение за рулем считается 
отягчающим обстоятельством при ДТП

Ведущие чешские медицинские страховые компа-
нии планируют поддержать попытки своих клиентов 
бросить курить. Крупнейшая в этой отрасли компания 
VZP готова финансово поощрять стремление чехов 
отказаться от сигареты. Проект планируется запустить 
в начале нового года. С первого мая 2007 года меди-
цинская страховая компания министеюди от 15 до 18 
лет, преимущественно это девушки. От заболеваний, 
вызванных курением, в Чехии ежегодно умирают 20 
тысяч человек. Полтора года назад в Чехии начал 
действовать антитабачный закон, который разрешает 
местным властям накладывать ограничения на куре-
ние в общественных местах. Самые строгие законы 
действуют в городе Острава. Здесь штрафуют куриль-
щиков, решивших закурить на остановке обществен-
ного транспорта. 

http://auto.newsru.com

Табачная фабрика в Австрии закрывается 
Один из мировых лидеров табачной промышлен-

ности компания Japan Tobacco International. (JTI) 
планирует закрыть завод в г. Линц в Австрии в рам-
ках программы консолидации производства в связи с 
недавним приобретением компании Gallaher. В заяв-
лении JTI говорится, что завод будет закрыт к концу 
2009 г. В результате будет ликвидировано около 300 
рабочих мест. 

http://www.rbc.ua/rus

Почти три тысячи человек оштрафовано 
за покупку контрабандных сигарет

Сингапурская таможня активно борется с продажей 
контрабандных сигарет на улицах города. Около 3 
тысяч человек, которые купили контрабандные сигаре-
ты у уличных торговцев, были оштрафованы в течение 
первой половины этого года. Сингапурская таможня 
заявила, что число пойманных торговцев также повы-
силось на 20%, с 381 за первые шесть месяцев про-
шлого года до 456 за первую половину этого года. С 
января по июнь этого года 2.5 миллиона сигарет, за 
которые не была уплачена пошлина, было конфискова-
но. Сингапурская таможня предупредила, что покупка, 
продажа, передача, поставка и хранение контрабанд-
ных сигарет являются серьезными правонарушениями 
согласно Таможенному Акту. 

http://www.channelnewsasia.com

Южноафриканский парламент принял 
более строгий закон против курения 

Южноафриканские законодатели одобрили изме-
нения в законодательстве, которое затруднит жизнь 
курильщиков, если те захотят предаться своей при-
вычке под открытым небом, дома или в автомобилях. 
Законопроект запрещает курение в пределах предпи-
санного расстояния от окна, входного отверстия вен-
тиляции, дверного проема или входа в общественное 
место и вводит штраф в размере 500 рэндов (при-
близительно 70 долларов) для нарушений. Он также 
запрещает курение в частном жилье, используемом для 
коммерческого детского сада или обучения, и в любом 
автомобиле, транспортирующем ребенка моложе 12 лет. 
Предприниматели, которые не в состоянии защитить 
некурящих на рабочем месте, будут платить штраф до 
100 000 рэндов, что в десять раз больше, чем раньше. 
Законопроект запрещает людям моложе 18 лет входить 
в предназначенную для курения зону и запрещает 
«вводящую в заблуждение маркировку» на сигаретных 
пачках, включая слова «легкие» и «мягкие». 

http://afp.google.com

В Монголии 2% табачных акцизов идет в 
фонд содействия здоровью 

В марте 2007 года Монголия начала отчислять часть 
доходов от налога на табак в новый фонд содействия 
здоровью. Это было установлено законом о контроле 
над табаком, который потребовал создать фонд «для 
содействия здоровому образу жизни и уменьшения 
потребления табака среди населения». Хотя сумма 
средств для нового фонда составляет всего 2% доходов 
от табачных налогов или около 180 тысяч долларов в 
год, этот шаг довольно необычен для развивающейся 
страны. Немногие страны отчисляют часть доходов от 
табачных налогов на цели здоровья: Эстония, Польша, 
Египет, Таиланд, Корея, Тайвань и Катар. Недавний 
опрос 2005 года показал, что распространенность куре-
ния составляет 43,1% для мужчин и 4,1% для женщин. В 
частности есть потребность повысить ставку налога на 
табак, который, включая НДС и таможенную пошлину, 
составляет лишь около 40% цены, заплаченной куриль-
щиком. Если более высокие акцизные налоги не будут 
введены, табак останется дешевым товаром.

http://afp.google.co

Informaţie coordonată şi redactată de Victoria Tataru
Responsabil de redactarea finala si plasarea in pagina va 
fi Veronica Gorincioi
Tel 069365940, email: veronica_gorincioi@yahoo.fr
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Studen\ii anului V caut= 
solu\ii conflictelor existente

Dreptul la ap=rare
Succese: Parlamentul a aprobat 

Legea nr. 198-XVI din 26.07.2007 cu 
privire la asistenţa juridică garantată 
de stat. Documentul reglementează 
condiţiile, volumul şi modul de acor-
dare a asistenţei juridice garantate 
de stat pentru apărarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului, 
altor interese legitime ale persoane-
lor, asigurarea accesului liber şi egal 
pentru toate persoanele la asistenţă 
juridică calificată. Posibilitatea oferită 
cetăţenilor de a se adresa cu cere-
ri către Comitetul pentru Drepturile 
Omului al ONU.

}n domeniul dreptului 
la libera circula\ie

Succese: Convingerea autorităţilor 
ilegale de la Tiraspol de a exclude de la 
01.01.2008 taxa de migraţiune pentru 
cetăţenii Moldovei şi respectiv scutirea 
de taxă de 100 procente a bunurilor 

deplasate în regiunea de est din partea 
dreaptă a Moldovei.

Insuccese: Incapacitatea autorită-
ţilor de a asigura acest drept tuturor 
persoanelor pe întreg teritoriul ţării. 
Prezenţa posturilor de control separa-
tiste şi de menţinere a păcii constituie 
un grav obstacol în acest sens.

}n domeniul vie\ii intime, 
familiale [i private

Succese: Adoptarea Legii cu pri-
vire la protecţia datelor cu caracter 
personal. 

Insuccese: Iniţiativa legislativă 
de a permite ascultarea convorbiri-
lor telefonice doar unui singur organ 
– Serviciul de Informaţii şi Securitate.

În domeniul libertăţii conştiinţei. 
Succese: Aprobarea Legii cu privi-

re la cultele religioase.
Insuccese: Declaraţiile Preşe-

din telui V. Voronin care a amenin-
ţat cu „ieşirea din hotărîrea CEDO” 
(cauza Mitropolia Basarabiei versus 
Moldova).

}n domeniul libert=\ii de 
]ntrunire, opinie [i exprimare

Succese: Întocmirea în comun cu 
societatea civilă a proiectului de lege 
privind libertatea întrunirilor.

Insuccese: Proiectul de lege nu 
a fost transmis spre examinare în 
Parlament, cu toate că a fost experti-
zat de către experţii OSCE.

}n domeniul dreptului 
la vot [i de a fi ales
Insuccese: Tergiversarea nejus-

tificataă de înregistrare a Mişcării 
Acţiunea Europeană, care a dus la 
excluderea acesteia din competiţia 
electorală în cadrul alegerilor locale 
generale din iunie 2007; continuarea 
utilizării resurselor administrative în 
cadrul campaniilor electorale; inca-
pacitatea autorităţilor de a asigura 
drepturile electorale cetăţenilor din 
estul ţării, inclusiv celor din localitatea 
Corjova; tolerarea desfăşurării alegeri-
lor pentru Duma de stat al Federaţiei 
Ruse în raioanele de est ale ţării.”

Pentru conformitate 
A. SORBALO

deplasate în regiunea de est din partea 

Succese şi insuccese înregistrate la capitolul 
Drepturile Omului de R. Moldova
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Diana Molodilo, lector USM, 
FRIŞPA, magistru în relaţii internaţio-
nale, unul dintre organizatorii conferin-
ţei, ne-a relatat că obiectivele specifice 
ale acestui eveniment vor spori nivelul 
de informare a studenţilor vizavi de 
problematica conflictelor. Actualitatea 
tematicii Conferinţei este determinată 
de necesitatea crescândă a conlucrării 
pe plan global între diferiţi subiecţi ai 
relaţiilor internaţionale, pentru găsi-
rea obiectivelor comune şi metodelor 
de aplanare a conflictelor. Cunoaşterea 
metodelor şi tehnicilor de soluţionare 
a conflictelor este o necesitate pen-
tru viitorii specialişti în domeniul rela-
ţiilor internaţionale. Radu Gorincioi, 
Directorul Centrului de Informare şi 
Documentare privind NATO a opinat 

că această conferinţă este o posibilitate 
de a discuta polemic despre conflictele 
internaţionale, de a vorbi despre meto-
de de soluţionare a conflictelor, despre 
diplomaţie, negocieri.

În fiecare an, grupele specializate 
în relaţii internaţionale prezintă unul 
din conflictele existente pe glob. Anul 
acesta conflictul transnistrean a fost 
prezentat de membrii grupei 504, care 
consideră că Republica Moldova ar tre-
bui să fie mai fermă pe poziţiile sale în 
ceea ce priveşte rezolvarea conflictului: 
„Noi propunem drept soluţie mode-
lul Cipriot sau modelul Hong Kong. 

Trebuie să ne concentrăm asupra refor-
melor interne, cum ar fi democrati-
zarea statului şi apropierea de UE. 
Considerăm că formatul de negocieri 
„5 +2” trebuie modificat în „1+1+2”, 
în care să fie implicată Federaţia Rusă, 
Republica Moldova, iar UE şi SUA să 
rămână în calitate de observatori.”

Sperăm ca soluţiile propuse de stu-
denţi, deşi uneori radicale sau impo-
sibile, să fie luate în consideraţie de 
politicieni în identificarea metodelor de 
soluţionare ale acestor conflicte.

Material realizat de
 Agnesa SORBALO

La 7 decembrie curent, 
în incinta Facultăţii de 
Relaţii Internaţionale, 

Ştiinţe Politice şi Adminis-
trative (FRIŞPA), a avut 
loc Conferinţa cu genericul 
„Impactul conflictelor asu-
pra sistemului de securitate 
internaţională”, organizată 
de Universitatea de Stat din 
Moldova, FRIŞPA în cooperare 
cu Centrul Pro Marshall din 
Republica Moldova şi Centrul 
de Informare şi Documentare 
privind NATO. 



Бизнес-план:
Убедитесь, что имеется надежный 

бизнес-план, который поддерживает-
ся на высоком уровне руководства, и 
который может убедить кого угодно. 
Бизнес-план - это обоснование про-
екта. Он должен перечислять ожи-
даемые выгоды. Это то, на что дол-
жен ориентироваться. Это причина 
существования проекта. Проекты 
двигают нас из одного состояния в 
другое путем проведения измене-
ний, создания продукта или иного 
желаемого результата, а бизнес-план 
объясняет, зачем это нужно. 

Критические факторы успеха:
Определите совместно с заказчи-

ком критические факторы успеха, 
которые сделают проект успешным. 
Убедитесь, что их можно измерить, 
например, выразить в виде “умень-
шение стоимости сырья на 20% к 
концу года”. Используйте эти фак-
торы по завершении проекта для 
измерения его успеха. Это все, что 
действительно имеет значение, и что 
совершенно необходимо достичь в 
ходе проекта. Все остальные вопро-
сы - вторичны по отношению к 
этим, поскольку критических фак-
торов успеха вполне достаточно для 
формирования вашего контракта с 
заказчиком.

Планирование:
Время, затраченное на планиро-

вание, - это время, затраченное на 
благое дело. Все проекты должны 
иметь план с достаточной степенью 
детализации - чтобы каждый, уча-
ствующий в проекте, знал, в каком 
направлении движется проект. 

Скупиться на этом - значит, с 
высокой вероятностью получить на 
свою голову проблемы. Убедитесь, 
что в каждую оценку вы заложи-
ли резерв на случай возникнове-
ния непредвиденных ситуаций. Я 
рекомендую выбирать величину 
резерва в размере от 10% до 15%. 
Я предпочитаю выглядеть слегка 
пессимистично и получить резуль-
тат раньше, чем выглядеть слишком 
оптимистично и получить его позже. 
В общем, проявляйте осторожность. 
Однако если вы будете закладывать 
слишком большой резерв, вы может 
произвести впечатление менеджера, 
работающего неэффективно.

Мотивация команды:
Мотивированная команда при-

ложит больше усилий к тому, чтобы 
обеспечить результат проекта в отве-
денное время и в рамках бюджета. 
Поддерживайте мотивацию вашей 
команды, привлекая их к участию 
в проекте и планируя частые кон-
трольные события - чтобы помочь 
им увидеть свой прогресс. Ключевой 
фактор здесь - коммуникации, поэ-
тому информируйте свою команду 
тогда, когда она справляется со сво-
ими обязанностями хорошо, а не 
только тогда, когда справляется с 
ними плохо.

Умение говорить «нет»:
Верить этому или нет, но мно-

гие менеджеры проектов и многие 
члены команд имеют проблемы с 
тем, чтобы сказать “нет”. Никогда 
не обещайте того, чего вы - как 
вы знаете - не сможете обеспечить. 
Ведь, обещая это, вы только под-
готавливаете почву для будущих 
проблем. Наберитесь упорства - 
вне зависимости от того, насколько 
высок по положению или важен дан-
ный человек, он поблагодарит вас 
за это позже. А если не поблагода-
рит - возможно, вы выбрали не того 
работодателя. Говоря «нет», будьте 
тверды и приготовьтесь обосновать 
причины вашего «нет».

Умение избегать 
разрастания проекта:

Разрастание проекта - одна из 
наиболее частых причин того, что 
проекты выходят за границы бюд-
жета и опаздывают с результата-
ми. Не сомневайтесь, что заказчик 
забудет о дополнительной работе и 
дополнительных усилиях, которые 
вы вложили, и будет настаивать на 
том, чтобы вы предоставили ему 
то, о чем он просил вас изначально. 
В самом начале проекта убедитесь, 
что вы правильно поняли ожидания 
заказчика и что вы четко опреде-
лили, что находится в рамках про-
екта, а что - нет. Записи - ключевой 
элемент в этом случае. Не считайте, 
что заказчик прочитает и поймет 
этот документ. Я рекомендую вам 
потратить час времени на то, чтобы 
“пройтись” с заказчиком по проекту 
убедиться в том, что он понимает и 
принимает содержание проекта. Не 

начинайте работ, пока не получите 
твердое согласие.

Управление рисками:
Никто не любит думать о рисках 

- особенно на ранних стадиях раз-
вития проекта. Вы можете избегать 
управления рисками - на свой соб-
ственный страх и риск. Я рекомен-
дую вам одновременно с планом 
действий завести журнал рисков, 
содержащий описание действий 
по минимизации каждого риска, и 
затем доводить его до сведения всех 
заинтересованных участников про-
екта. Знание того, что вы предпри-
мете в наихудшем случае, здорово 
добавляет комфорта.

Закрытие проекта:
Помните, что проекты имеют 

ограниченную жизнь. Проект, 
который не закрыт, будет продол-
жать потреблять ресурсы. В инте-
ресах заказчика - сохранить проект 
открытым для того, чтобы добавлять 
продукту новые характеристики и 
функциональность, до которых он 
додумается. По окончании проекта 
будьте тверды, достигните согласия 
с заказчиком о том, что критические 
факторы успеха были достигнуты и 
протестированы, что проект выдал 
результат, и что проект можно свер-
нуть. Попросите заказчика подпи-
сать документ о его завершении. Мне 
нравится использовать форму при-
емки [проекта] заказчиком, которую 
я храню в офисе проекта. В это же 
время вам имеет смысл попросить 
заказчика заполнить форму обратной 
связи. У него может найтись ценная 
информация, которая сможет помочь 
вашей команде улучшить исполне-
ние следующих проектов.

Использование этих 8 простых при-
емов поможет вам множества общих про-
блем, с которыми столкнулись многие 
менеджеры проектов. Ключ к хорошему 
управлению проектами - коммуникации с 
участниками проекта. Никогда не откла-
дывайте на потом сообщения о том, что 
случилось. Плохие новости, отложенные 
на потом - это еще более плохие новости/ 
Плохие новости становятся тем хуже, чем 
дольше вы о них умалчиваете.

По материалaм: www.pmcentre.ru 
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УГОЛОК НПО

Восемь ключевых факторов, 
обеспечивающих успех проекта

Как менеджер проекта, вы несете окончательную ответственность за обе-
спечение успешности проекта. Кое-что из сказанного ниже может выглядеть 
очевидным, но я сталкиваюсь с этими основными ошибками из месяца в 
месяц, и из месяца в месяц вижу менеджеров проектов, почесывающих свои 
затылки и недоуменно вопрошающих: «Ну почему же все пошло не так?»



 INSTRUIRE ONG
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1. DIN ORGANIZA|IE 
Principala sursă de venituri la 

începutul funcţionării unei organi-
zaţii o constituie cotizaţiile mem-
brilor. Aceste cotizaţii pe parcurs 
vor deveni o sursă sigură de veni-
turi, însă nu vor mai putea aco-
perii cheltuielile organizaţiei. Cu 
ocazia unor evenimente speciale la 
care organizaţia suportă majorita-
tea cheltuielilor se pot strânge şi 
câteva taxe suplimentare de la par-
ticipanţi. De asemenea, organizaţia 
mai poate primi donaţii în cazul 
în care are o anumită influenţă în 
mediul de afaceri şi nu numai. În 
cazul în care organizaţia acordă 
servicii contra cost , ea poate oferi 
aceste servicii şi membrilor, însă cu 
o reducere a preţului.

2 DIN LOCALITATE
În localitatea în care organizaţia 

îşi are sediul, obţinerea fondurilor 
se poate face de la:

Firme private sau ale sta-
tului - prin sponsorizare de către 
aceştia a unor evenimente locale de 
genul: târguri, expoziţii, activităţi 
cu caracter predominant social, edi-
tarea de materiale informative.

Administraţie - în majoritatea 
ţărilor democratice, în baza auto-
nomiei locale, primăriile - consiliile 
locale, prefecturile - consiliile jude-
ţene pot finanţa anumite programe 
ale organizaţiilor. În general, aceste 
finanţări sunt mai greu de obţinut, 
de aceea, trebuie să aveţi în vedere 
priorităţile administraţiei pentru a 
le suprapune cu ale organizaţiei. 
Astfel vor deveni “mai sensibili” iar 
sursele dumneavoastră sunt mai 
mari. Când solicitaţi aceste fonduri: 
documentaţi-vă foarte bine; intere-
saţi-vă dacă organismul respectiv 
are banii alocaţi în acest moment; 
cine gestionează banii; fixaţi-vă 
o întâlnire, în vederea lămuririi 
importanţei proiectului; folosi-
ţi relaţiile personale dacă acestea 
există.

Instituţii descentralizate - 
acestea sunt reprezentanţele diver-
selor ministere în teritoriu, şi care 

de regulă au posibilitatea finanţării 
anumitor proiecte specifice ramurii 
în care activează. 

3. DIN ŢARĂ 
De obicei, când spunem din ţară, 

ne referim mai mult la capitală 
ţării, deoarece, aici sunt concentra-
te majoritatea instituţiilor.

Fundaţiile - sunt organizaţii 
create de regulă, de persoane fizice 
şi juridice din afara ţării (ne referim 
aici la ţările din Centrul şi Estul 
Europei) care au o disponibilitate 
financiară mare sau urmăresc anu-
mite scopuri, în special de demo-
cratizare a societăţii. Aceste fun-
daţii acordă finanţări în mai multe 
domenii, cum ar fi:
  Democraţie şi drepturile omului, 

protecţia mediului;
  Dezvoltarea capacităţii institu-

ţionale - pentru o mai mare efi-
cientizare a ONG-ului;

  Dezvoltarea politicilor publice;
  Transparenta administraţiei 

locale;
  Educaţie civica;

  Activităţi de instruire, de infor-
mare, de cooperare, etc.
Ambasadele - sunt importante 

surse de informaţii. Adresându-vă 
ataşatului cultural, funcţionarului 
de la servicii de relaţii cu publi-
cul sau de la serviciul de infor-
maţii precum si de la biblioteca 
ambasadei veţi obţine informaţii-
le necesare privind finanţările pe 
care le acorda ţara respectivă prin 
diferite programe. Dăm exemplu 
aici: Agenţia Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internaţională (USAID), 
Comunitatea Europeană, ONU. 
Solicitaţi informaţii de la ambasa-
dele unor state puternice, democra-
te din Europa si America.

Guvernul - prin ministerele 
sale poate fi o altă sursă de finanţa-
re. De obicei aceste informaţii sunt 
mai greu de obţinut din cauza popu-
larizării acestora, fondurile sunt 
limitate sau blocate în cazul unor 
probleme economice grave prin care 
poate trece o ţară a fostului bloc 
comunist. Important este să insis-
taţi prin corespondenţă, telefonic 
sau personal.

Firmele - dacă nu a-ţi găsit 
firme importante în propria loca-
litate, puteţi identifica potenţiali 
sponsori în altă regiune a ţării sau 
în capitala unde domeniul economic 
este cel mai bine dezvoltat, unde şi-
au făcut apariţia şi firmele străine 
care au un management competitiv 
şi o disponibilitate financiară mai 
mare. Firmele pot fi identificate din 
reclamă pe care ne-o fac în mass-
media din produsele lor.

4. DIN ALTE ŢĂRI 
În ţările cu economie de piaţă 

dezvoltată,  există numeroa-
se fundaţii care oferă granturi. 
Acestea pot fi identificate cu aju-
torul INTERNET-ului sau E-mail 
accesând bazele de date Dialog, 
Dialcom, Eurobase-Ecmo, Orbit, 
World Wideweb, etc. După iden-
tificarea fundaţiilor întocmiţi o 
scrisoare preliminară pe care sa o 
traduceţi corect în limba engleză, 
apoi să o expediaţi. Va trebui să 
aşteptaţi chiar şi 2 luni până la 
primirea unui răspuns.

După 
„MANAGEMENTUL ONG”

OB|INEREA FONDURILOR„Indiferent despre ce este 
vorba, ei vorbesc despre 
bani.”

Legea lui Murphy



Мы не можем жить в конфликте, 
также как не можем жить вне него, 
игнорируя его. Совет Директоров 
А с с о ц и а ц и и  п о  Р а з р е ш е н и ю 
Конфликтов, Вашингтон в 2005 году 
принял резолюцию, согласно кото-
рой третий четверг октября был 
определен как Международный День 
Разрешения Конфликтов. Ежегодно 
в Канаде, Португалии и 22 штатах 
Соединенных Штатов Америки отме-
чают данную дату. 

В Молдове данное событие впер-
вые было отмечено в этом году. 
Институт Уголовных Реформ при 
финансовой поддержке проекта 

ПРООН «Поддержка Национального 
Плана Действий в области Прав 
Человека» 1 ноября текущего года, 
впервые в Кишиневе организовал в 
Центральном Парке «Штефан чел 
Маре» информативные мероприятия 
в отношении альтернативных форм 
разрешения конфликтов. Одной из 
таких альтернативных форм разреше-
ния конфликтов является опосредо-
вание. Институт Уголовных Реформ 
проводит мероприятия по опосредо-
ванию в уголовных делах муниципия 
Кишинев, Унгенского и Кагульского 
районов.

В этот день, медиаторы Центра 
Коммунитарной Юстиции из Унген и 
Кагула распределили информативные 
материалы в рамках примэрий, комис-
сариатов полиции, прокуратур и судов. 
Информативные тематические матери-
алы были распределены в Молдавском 
Государственном Университете, 
М е ж д у н а р о д н о м  Н е з а в и с и м о м 

Университете, Государственном 
Педагогическом Университете и 
Транспортном Колледже.

Также, в рамках данного собы-
тия были распространены информа-
тивные материалы и показан фильм 
«Разрешение конфликтов в пени-
тенциариях» в следующих пенитен-
циарных учреждениях Молдовы: 
Пенитенциарий № 16 – с. Прункул, 
Пенитенциарий № 3 –г. Кишинев, 
Пенитенциарий № 4 –пгт. Крикова, 
Пенитенциарий № 15 –пгт. Крикова. 
При просмотре фильма присутствова-
ли как заключенные пенитенциария, 
так и представители администрации, 
работники пенитенциария. В данном 
событии приняли участие г-жа Кира 
Бучко, медиатор США и медиаторы 
Института Уголовных Реформ. Были 
распространены информативные 
материалы, относящиеся к формам и 
практике разрешения конфликтов.

По материалам www.irp.md 
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Мужчины становятся 
жертвами трафика людьми

День Разрешения Конфликтов в Кишиневе

Впервые в 
Молдове про-
шел конкурс, 
в  к о т о р о м 
о п р е д е л и -
лось, у кого 
р а б о т а е т -
с я  л у ч ш е . 
В конкурсе 
« Л у ч ш и й 
работодатель 
года – 2007» 
приняли участие предприятия, учреждения, организации 
всех организационно-правовых форм и видов собствен-
ности, зарегистрированные и осуществляющие активную 
деятельность на территории Республики Молдова. Конкурс 
проводится в Молдове впервые. Его цель - стимулирова-
ние работодателей к сохранению действующих и созданию 
новых рабочих мест, повышения мотивации персонала и 
улучшения качества работы сотрудников, создания и разви-
тия системы вознаграждения и компенсаций для сотрудни-
ков, формирования корпоративной культуры и внутреннего 
PR в компании. 

Определялись победители и призеры прямым голосова-
нием на сайте Jobinfo.md по следующим критериям - имидж 
компании; возможность карьерного роста в компании, про-
граммы обучения персонала; заработная плата, мотивация, 
социальный пакет. Всего проголосовало около 4000 человек. 
В этом году работники выбрали: 

«Лучший работодатель 2007 года. Штат компании – до 
20 человек» - KOMPASS MOLDOVA. «Лучший работода-
тель 2007 года. Штат компании – от 20 до 50 человек» 
- ROMEXPRESS. «Лучший работодатель 2007 года. Штат 
компании – более 50 человек» - ANDY’PIZZA. 

По материалам Jobinfo.md

Лучший работодатель года – 2007

Все больше мужчин становятся жертвами торговли 
людьми с целью эксплуатации их труда. Об этом говори-
лось в понедельник, 17 декабря, на пресс-конференции 
«ИНФОТАГ», которую проводил международный центр 
по защите и продвижению прав женщин La Strada.

Вице-председатель центра Даниела Никитина сооб-
щила, что с июня по ноябрь проводилась кампания по 
доведению до сведения населения новых тенденций 
торговли «живым товаром» в Молдове.

«Мы узнали из телефонных звонков в центр, что 
немало мужчин вербуют для работы на стройках за рубе-
жом. Им обещают хорошее вознаграждение по заверше-
нии объекта, но деньги так и не выдают. Более того, им 
угрожают смертью или сдачей в полицию. С начала года  
зарегистрировано 32 случая торговли мужчинами и 46 
- женщинами», - сказала она.

По словам Никитиной, население ассоциирует тор-
говлю «живым товаром» только с сексуальной эксплуата-
цией и лишь иногда с попрошайничанием. Респонденты 
полагают также, что только женщины могут стать жерт-
вами трафика. 

«В результате проведенной центром кампании на 
четверть возросло число людей, которые видят в попро-
шайничестве и принудительном труде одну из форм тор-
говли «живым товаром», - отметила вице-председатель 
La Strada.

Она отметила, что совместно с аналогичными цен-
трами Украины и Белоруссии проводилось исследование 
миграции рабочей силы в Россию. По данным исследо-
вания, молдаване легче трудоустраиваются в России по 
той причине, что не предъявляют больших претензий 
к заработку, условиям труда. Самые большие пробле-
мы, с которыми они сталкиваются - сложная процедура 
легальной регистрации и отсутствие правовых рычагов 
по защите мигрантов. 

По материалам ИНФОТАГ



Cine suntem?
Centrul de Informare, Instruire şi 

Analiză Socială din Moldova (CAPTES), 
este o organizaţie neguvernamentală, 
necomercială şi apolitică, ce activează 
din 12 septembrie 2001 şi a fost reî-
nregistrată în anul 2003. Misiunea 
Centrului CAPTES constă în fami-
liarizarea cetăţenilor cu institu-
ţiile şi mecanismele funcţionării 
societăţii civile şi a democraţiei 
în Republica Moldova. 

Drept scopuri principale 
de activitate, CAPTES şi-a 
propus:
 să contribuie la creşterea 

nivelului culturii în societa-
te; 

 să-şi aducă aportul la redi-
mensionarea pe baze noi a 
societăţii civile; 

 să realizeze sincronizarea socie-
tăţii civile din Moldova şi alte 
state pe baza extinderii contactelor 
internaţionale. 
Activităţile CAPTES s-au desfăşu-

rat în următoarele domenii: 
a) iniţierea unor programe de educaţie 

civică a populaţiei;
b) elaborarea unor studii, analize, 

rapoarte, prognoze fundamentale 
etc. despre evoluţia proceselor demo-
cratice in Moldova.

c) Instruirea şi formarea unor experţi şi 
consultanţi locali (din rândul absol-
venţilor instituţiilor superioare de 
învăţământ) în domeniul societăţii 
civile şi a democratizării Republicii 
Moldova.

d) Analize pe marginea situaţiei actua-
le din Republica Moldova şi de peste 
hotarele sale în cadrul a numeroase 
conferinţe, simpozioane şi semina-
re;

e) informarea instituţiilor neguverna-
mentale şi statale interesate în dife-
rite probleme de interes public;

f) diversificarea cooperării interna-
ţionale a RM prin participarea mai 
activă a tinerilor cercetători de la 
USM la conferinţe, seminare, simpo-
zioane şi consfătuiri ştiinţifice peste 
hotare.

Echipa
Membrii Centrului CAPTES sunt 

lectori şi studenţi de la instituţiile de 
învăţământ superior din Republica 
Moldova, precum şi lucrători ai unor 
instituţii publice din Moldova. Membru 
al Centrului CAPTES poate deveni orice 
persoană ce împărtăşeşte scopul şi obiec-
tivele statutare.

Cu ce ne ocup=m?
Pe parcursul anilor precedenţi au fost 

realizate mai multe simpozioane, semi-
nare, conferinţe ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale, precum şi sondaje de opi-
nii şi publicaţii de specialitate. În ultimii 
3 ani, CAPTES a desfăşurat o activitate 
informativ-cognitivă, instructiv-educa-
tivă, de analiză 

şi cer-

cetare  
 şi       editorială. 
Pe parcursul activităţii sale au fost reali-
zate următoarele tipuri de activităţi: 

ACTIVITATE INFORMATIV-
COGNITIVĂ: informarea opiniei publice 
despre situaţia social-politică din RM 
prin dezbateri şi discuţii publice, alte 
activităţi analitice şi cognitive, investi-
gaţii cu caracter cultural, social, politic, 
ştiinţific, etc. Dintre cele mai recente, 
menţionăm: 
 Atelierul de instruire „Jurnalism 

Civic”, în cooperare cu Revista Forum 
Civic şi organizaţia „Maidan” din 
Ucraina, cu sprijinul financiar al 
NED;

 Seminarul academic internaţional 
„Relaţiile interetnice în Sud-Estul 
Europei: metodologia predării şi cer-
cetării”, în cooperare cu Universitatea 
de Stat din Sankt Petersburg, 
Universitatea de Stat din Moldova şi 
Open Society Institute, Budapesta;

 Campania „Apelul societăţii civile 
pentru democratizarea regiunii trans-
nistrene a Republicii Moldova” în coo-

perare cu Societatea Academică din 
România ş.a. ONG-uri;

 Editarea Revistei informativ-analitice 
de educaţie civică şi politică – “FORUM 
CIVIC” cu suportul Misiunii OSCE în 
Moldova, Ambasada SUA în Moldova 
şi NED

 Stagiul de formare pentru reprezen-
tanţii ONG în cadrul căruia 6 jurna-
lişti şi Web-designeri din Moldova s-au 
familiarizat cu specificul sistemului 
informaţional „CYKLOTRON” şi cu 
experienţa poloneză de colaborare a 
organizaţiilor neguvernamentale din 
Polonia. Proiect desfăşurat împreu-
nă cu Fundaţia pentru Cooperare 
Internaţională „LIBERTOS” şi 
Asociaţia KLON/JAVOR.

ACTIVITATE INSTRUCTIV-
EDUCATIVĂ: au fost organizate cursuri 
instructiv-educative pentru studenţi, lec-
tori, cercetători din Moldova şi de peste 
hotare în următoarele domenii: Societate 
civilă, Democratizare, Politică 
internă şi externă; Administraţie 
publică locală, Migraţii.

ACTIVITATE DE ANALIZĂ ŞI 
CERCETARE: au fost realizate studii, 
analize, statistici şi rapoarte analitice 
asupra problemelor majore ale socie-
tăţii. De asemenea, au fost realizate 
sondaje şi analize electorale în tim-
pul campaniilor parlamentare (2001), 

locale (2005), sondajul de opinie în 
rândul jurnaliştilor pe tema „Probleme 
actuale ale Mass Media” în parteneriat 
cu Centrul Independent de Jurnalism 
(2004), verificarea Barometrului de 
Opinie Publică (noiembrie 2006) ş. a.

ACTIVITATE EDITO RIALĂ: au fost 
publicate mai multe broşuri, culegeri, 
cărţi şi alte publicaţii. Dintre cele mai 
recente publicaţii , pot fi menţionate:
 2007: „Managementul ONG”, 

Ghid pentru reprezentanţii ONG-
urilor din R. Moldova, cu susţine-
rea Fundaţiei SOROS-Moldova şi 
Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi 
Cooperare Internaţională SIDA;

 2007: Lansarea versiunii electronice 
a Revistei „FORUM CIVIC” www.
forum-civic.ong.md şi relansarea por-
talului ONG- Moldova www.ong.md 

 2003: Monografia „Organizaţiile 
nonguvernamentale şi impactul 
lor asupra proceselor de transfor-
mare”, cu susţinerea USM, CEPO;

 Monografia „Migraţiunea şi piaţa 
muncii în ţările Europei Centrale 
şi de Est”, în colaborare cu UNESCO; 
Academia de Ştiinţe, USM;

 2002: Monografia „Relaţii interet-
nice: aspecte actuale”, cu susţine-
rea Fundaţiei F. EBERT, Chişinău;

 Alte publicaţii disponibile în biblio-
tecile din Republica Moldova.

C A RT E  D E  V I Z I T Ă

17nr. 12 (26) decembrie 2007 / FORUM civic

Ştiaţi oare că?
 La 10 decembrie 2007, în 

cadrul Galei de premiere în domeniul 
Drepturilor Omului, Centrul„CAPTES” 

a fost plasat pe locul II la secţiunea ONG 
pentru Campania de sensibilizare a opiniei 

publice privind schimbarea politicilor de control 
al tutunului prin intermediul mass –media? 

 În anul 2007, Centrul de Informare, 
Instruire şi Analiză Socială „CAPTES” prin 
intermediul Revistei Forum Civic, a abonat 
gratuit 2389 ONG-uri, şcoli şi biblioteci din 

Moldova la Revistă?
 La concursul naţional de site-uri 

WebTop, ediţia VI din anul 2006, la 
categoria societate civilă,Portalul 

www.ong.md a obţinut locul 
III?

Centrul CAPTES

Лучший работодатель года – 2007
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Ministerul Educaţiei Naţionale al 
Republicii Indonezia oferă posibili-
tate cetăţenilor Republicii Moldova 
de a studia limba indoneziană, muzi-
că şi educaţia tehnologică. Se oferă 
două termene de studii: 1 an sau 6 
luni. Partea indoneziană va suporta 
cheltuielile ce ţin de: Taxa pentru 
studii; Diurna; Întâlnirea la aeroport; 
O sumă unică pentru îmbrăcăminte. 
Cheltuielile pentru călătoria interna-
ţională tur-retur vor fi suportate de 
către participanţi. Pentru informaţii 
suplimentare ne contactaţi la tel. 23 
80 61 (Sursa: www.edu.md)

Această rubrică este 
realizată în colaborare 
cu Portalul informativ 
pentru societatea civilă 
www.ong.md 

International Seminar – Azerbaijan, 
10 – 15 February, 2008

Les bourses de stages profes-
sionnels de l’AUF s’adressent uni-
quement aux étudiants des filieres 
francophones soutenues actuellement 
par l’AUF. Objectifs: Les mobilites 
de stage professionnel, reservees aux 
etudiants des Filieres universitaires 
Francophones soutenues par l’AUF 
en Europe centrale et orientale, font 
decouvrir le monde des entreprises et 
permettent l’acquisition d’aptitudes 
facilitant l’insertion professionnelle a 

l’issue de leur formation. Elles visent 
le renforcement des competences uti-
les au developpement, la promotion 
de l’insertion professionnelle dans la 
region d’origine, la promotion de l’ac-
ces des jeunes et des femmes aux res-
ponsabilites. Date limite: 15 fevrier 
2008, Duree: 1 a 3 mois. 

Voir beaucoup: http://www.europe-
centrale-orientale.auf.org/mail.php3?-
mail=zvunryn.onohg@nhs.bet

Vlerick Leuven Gent MS 
Scholarship Leuven, Belgium

The Faculty is Vlerick Leuven Gent 
Management School’s key strategic 
resource. Their expertise, experience 
and empathy with the corporate world 
are the major elements that distin-
guish Vlerick from other management 
development institutions in Belgium 
and abroad.

Applicants must submit a 350-500 
word essay addressing the following 
question: „Describe your motivation 
for wanting to acquire an internatio-
nal management education.”

This essay should be written on 
your online application form and sub-
mitted together with the program-
me application. Applicants to Vlerick 
Leuven Gent Management School full-
time degree programmes may apply 
for a scholarship to (partly) cover 
tuition fees.

The application deadline for scho-
larships is 1 April 2008.

See more: http://www.vlerick.com/
en/programmes/mba/ftmba/659-VLK/
scholarships.html

„Religion: Bridge building or 
Erecting Walls? The role of religion 
and belief in a democratic society”. 
The aim to invite youth leaders from 
local Muslim, Jewish, Orthodox, 
Catholic, and other faith groups and 
focus on main obstacles that tran-
sition countries face in this regard. 
Participants will have an opportu-
nity to get acquainted with recent 
researches of the organizations and 
research institutes on the problem, 
while using this data to develop flexi-
ble strategy of action plan for NGOs 

taking part in the conference. All can-
didates must apply using the enclosed 
application form. This form should 
be sent directly to the email address 
of Organizers, together with a letter 
of recommendation from the sending 
organization or service, no later than 
20th of January, 2008. Applications 
forms must be e-mailed to the organi-
zers to this address: 

yfd_gin@yahoo.com. 
See more: http://www.ong.md/

index.php?mod=home&hmod=-
postbyid&id=1020 

 Five college women research assistantships, MA
A collaborative project of Amherst, 

Hampshire, Mount Holyoke, and 
Smith Colleges and the University of 
Massachusetts, Amherst. The Center 
invites applications for its RESEARCH 
ASSOCIATESHIPS for 2008-2009 
from scholars and teachers at all lev-
els of the educational system, as well 
as from artists, community organizers 
and political activists, both local and 
international. Associates are provided 
with offices in our spacious facility, 
library privileges, and the collegiality 
of a diverse community of feminists. 
Research Associate applications are 
accepted for either a semester or the 

academic year. The Center supports 
projects in all disciplines so long as 
they focus centrally on women or gen-
der. Regular Research Associateships 
are non-stipendiary. We accept about 
15-18 Research Associates per year. 
Applicants should submit a project 
proposal (up to 4 pages), CV, 2 letters 
of reference, and application cover 
sheet. Submit all applications to: Five 
College Women`s StudiesaResearch 
Center, Mount Holyoke College, 50 
College Street, South Hadley, MA 
01075-6406.Deadline is February 
11, 2008. Website: http://www.five-
colleges.edu/sites/fcwsrc.

Les bourses de stages profes- l’issue de leur formation. Elles visent 

Bourses de stage professionnel 2008, AUF 

Ministerul Educaţiei Naţionale al 

Studii ]n limba indonezian=

Oportunităţi de studii 
în Germania 

Doriţi să contribuiţi la „Reli-
g ion:  BrFundaţ ia  ber l ineză 
„Remembrance, Responsability 
and Future” în colaborare cu 
Universitatea Humboldt, anunţă 
lansarea programului „Bursele-
Berlin 2008-2009”. Cele 30 de 
burse (a câte 700 EUR lunar), cu 
durata de 11 luni, sunt destinate 
studenţilor instituţiilor superioare 
de învăţământ din statele Europei 
Centrale şi de Est, care posedă în 
excelenţă limba germană şi care au 
înregistrat pe parcursul anilor de 
studii performanţe academice. 

Informaţii suplimentare 
găsiţi pe pagina:  http://evz.hu-ber-
lin.de/ 

Program de burse oferit 
de Olanda

Programul de Burse din Olanda 
(NFP), condus şi administrat de 
Organizaţia olandeză pentru coop-
erare internaţională în învăţămînt 
superior, oferă training-uri pentru 
grupe precum şi burse de studii 
pentru specialişti angajaţi, care sunt 
la începutul carierei profesionale. 
Bursele sunt oferite pentru cursuri 
de scurtă durată, masterat şi doc-
torat, iar grupelor de specialişti - 
cursuri de perfecţionare. 

Informaţii suplimentare la 
adresa: http://www.nuffic.nl/
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Programul de granturi mici (PGM) 
a fost lansat de către Banca Mondială 
în anul 1983 la nivel global, iar din 
anul 1998 acesta a fost descentralizat, 
astfel încât o serie de oficii ale Băncii 
Mondiale din tarile-client administrea-
ză PGM în mod autonom.

PGM completează şi facilitează 
agenda Băncii Mondiale privind dez-
voltarea socială prin faptul că se axează 
pe angajarea civică care poate duce 
efectiv la îmbunătăţirea situaţiei diver-
selor grupuri sociale defavorizate sau 
afectate de transformările din ţară. 
Pentru anul 2008 bugetul PGM alocat 
Moldovei este de 35000 de dolari SUA. 

Granturile prevăzute pentru anul 2008 
vor fi cuprinse între 2000 şi 6000 de 
dolari SUA. Pentru relaţii:  Slavian 
Gutu, coordonator PGM, sgutu@world-
bank.org, Elena Sosnovschi, asistent 
PGM, esosnovschi@worldbank.org 

Oficiul Băncii Mondiale în Moldova, 
Str. Puskin 20/1, MD-2012, Chişinău; 
Telefon:  200706;  Fax:  237053;  Pentru 
mai multe detalii :  www.worldbank.
org.md  

Termenul  limită  pentru  depu-
nerea cererilor - 18 februarie 2008, 
ora 18:00 Rezultatele  finale vor fi 
comunicate fiecărui solicitant până la 
data de 15 mai 2008.

Balkan Trust for Democracy spri-
jină întărirea instituţiilor democra-
tice din sud-estul Europei, promo-
vează cooperarea trans-frontalieră 
şi dezvoltarea politică, socială şi eco-
nomică regională. Solicitanţii acestui 
grant sunt reprezentaţi de ONG-uri 
şi APL-uri. Grantul este structurat 
astfel încât să permită atât europeni-
lor cât şi partenerilor din SUA să îşi 
concentreze eforturile pentru îmbu-
nataţirea cooperării trans-frontaliere. 
Tările eligibile sunt: Albania, Bosnia, 

Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, 
Macedonia, Moldova, Montenegro, 
România, şi Serbia, încluzând Kosovo. 
Acest program nu are termen limită.

Mai multe detalii: http://www.
gmfus.org/grants/balkantrust.cfm [RO] 

Date de contact finanţator: Balkan 
Trust for Democracy The German 
Marshall Fund of the United States, 
Dobracina 44 Belgrad, Serbia şi 
Muntenegru 11000, Telefon: 381 11 32 
88 022 Fax: 381 11 3036 454, Email: 
balkantrust@gmfus.org 

PROGRAM de Granturi BTD

FACES – Program de perfecţionare 
profesională, schimb de experienţă şi 
cultură în SUA pentru pedagogi, psi-
hologi şi psihopedagogi din Republica 
Moldova, pe o perioadă de 1 - 3 ani. Dacă 
sunteţi profesor de matematică, infor-
matică, fizică, biologie, chimie, muzică, 
arte plastice, sculptură, limbi străine 
(franceza, spaniolă, germana, etc), psi-
holog sau psihopedagog şi cunoasteţi 
limba engleza (nivel mediu) puteţi apli-
ca la Programul FACES. Plecarea este 
în luna iulie 2008 şi decembrie 2008.

Condiţii de participare:
 Studii superioare de specialitate
 Permis de conducere
 Cunoaşterea limbii engleze
 Cazier judiciar curat 

Plecarea este gratuită! Nu se per-
cep nici un fel de taxe! Salariul este 
de 28000$ net pe an calendaristic - în 
primul an şi se plăteşte la fiecare 2 
săptămâni. În primii doi ani nu se 
plătesc nici un fel de taxe către statul 
american. FACES vă plăteşte un bilet 
de avion dus-întors pe an şi asigurare 
generală de sănătate pe durata şederii 
în SUA, precum şi avans fără dobânda 
pentru instalare şi cumpărarea maşi-
nii.  Contractul cu FACES se sem-
nează pe un an, putându-se prelungi 
cu acordul ambelor parţi până la 3 
ani. Din salariu trebuie să vă plătiţi 
cheltuielile de întreţinere în SUA. Se 
obţine viza J-1 iar pentru membrii de 
familie (soţ/soţie şi copii sub 21 de ani) 
viza J-2 cu drept de lucru. Profesorii 
selecţionaţi după interviu vor parti-
cipa la cursuri gratuite de pregătire 
în Republica Moldova şi apoi în SUA. 
Pentru informaţii adăugătoare: 51 66 
22 sau 069361757.  E-mail: analevin-
te@yahoo.com. Persoana de contact: 
Ana Levinte 

PROGRAMUL FACES 
PENTRU PEDAGOGI Programul de granturi mici (PGM) Granturile prevăzute pentru anul 2008 

Lansarea programului de granturi mici 
2008 ”Angajarea civic= a tineretului rural”

Programul îşi propune să finan-
ţeze organizaţii naţionale şi inter-
naţionale care desfăşoară activită-
ţi de monitorizare, prezentare şi 
combatere a corupţiei în ţările din 
centrul şi estul Europei, ţările din 
fosta URSS şi Mongolia. Proiecte 
care propun activităţi de monitori-
zare a corupţiei şi organizarea de 
campanii de advocacy; componenta 
de advocacy este esenţială pentru 
fiecare proiect. În proiect nu pot fi 

implicate agenţii guvernamentale. 
De regulă, finanţarea oferită prin 
acest program nu reprezintă mai 
mult de 1/3 din bugetul anual al 
organizaţiei solicitante. Nu exis-
tă un termen limită, dar se reco-
mandă consultarea programului de 
întâlniri ale comisiei de evaluare 
a cererilor. Folosiţi instrumentele 
următoare pentru a obţine detalii 
complete despre acest program de 
finanţare.

http://www.soros.org/initiatives/
hrggp/ [EN] 

Date de contact finanţa-
tor: Yervand Shirinyan, Program 
Manager, Human Rights and 
Governance Grants  Program 
Open Society Institute, October 6. 
u. 12. Budapest 1051, Hungary, 
Telephone: (36-1) 327-3100, Fax: 
(36-1) 327-3101, e-mail: shirinya-
n@osi.hu.

THE HUMAN RIGHTS AND GOVERNANCE GRANTS PROGRAMStudii ]n limba indonezian=
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Традиции празднования Нового Года
В России после указа Петра I 

«О праздновании Нового года в ночь 
с 31 декабря на 1 января», по евро-
пейскому образцу, ель становится 
символом новогоднего праздника на 
Руси. Добрый лесной дедушка и его 
спутница появились вместе с елкой, 
они легко и быстро вписались в ново-
годний ритуал, а зваться стали Дедом 
Морозом и Снегурочкой: их прото-
типы испокон веков жили в русских 
народных сказках.

В Германии Рождество Христово 
считается праздником праздников. 
Именно Германии мир обязан тради-
цией украшать елки: первая из них 
была наряжена там еще в 1419 году, 
в городе Фрайбурге. Кстати говоря, 
стеклянные елочные игрушки тоже 
пришли из Германии. Даже искус-
ственные елочки из проволоки и 
цветных перьев придумали немцы.
По сравнению с Рождеством Новый 
год в Германии - праздник второсте-
пенный. 

А вот Чехия активно справляет и 
Рождество, и Новый год. Новогодний 
ужин здесь традиционно начинается 

в 8 вечера, а заканчивается... в пол-
ночь, когда у других народов веселье 
в самом разгаре. Наступление Нового 
года считается сигналом к подня-
тию последних бокалов и окончанию 
праздничной трапезы.

Во Франции рождественские и 
новогодние праздники - настоящее 
буйство, если не безумие кулинар-
ной фантазии. Никто не закатыва-
ет таких пирогов, как французы. 
Конечно же, основа основ - шампан-
ское. Присовокупите к этому фуа-гра 
(знаменитый паштет из гусиной пече-
ни), зернистую икру, копченый лосось 
и зеленый салат. На горячее подается 
индейка с брусникой, а потом нацио-

нальная гордость французов - устри-
цы.

Кухня Швейцарии не столь 
прихотлива, как французская, зато 
многообразна, поскольку впитывала 
в себя традиции ближайших соседей 
- Германии, Франции, Италии. А еще 
в Швейцарии существует старинный 
обычай - дарить друзьям и соседям 
на Новый год грушевый пряник. Его 
потом и едят в качестве новогоднего 
десерта.

В Японии существует традиция: 
перед Новым годом дарить открыт-
ки с изображением животного, кото-
рое соответствует этому году. Дарят 
также игрушки и сувениры. Одним 
из самых ярких украшений японского 
дома перед Новым годом является 
кадомацу («сосна у входа»). Кадомацу 
- приветствие Божеству Новогоднего 
праздника - преимущественно изго-
товляют из сосны, бамбука, сплетен-
ных рисовых соломинок. Украшают 
ветками папоротника и мандарина.

По материалам
http://newyear.taymen.ru/tradi-

tion.php
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Пусть Новый 2008 Год звездой счастливой,
Войдет в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо,
Пускай невзгоды все уйдут.
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый Год!
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