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Dr. Radu 
GORINCIOI

Nimeni nu neagă faptul că în 
Republica Moldova există deja o 

societate civilă. O societate compusă din 
numeroase asociaţii naţionale şi locale. 
Deşi numărul acestora se află în conti-
nuă creştere, vocea ONG-urilor rămîne 
la fel de slabă. Se ştie că forţa societăţii 
civile rezidă în solidaritatea membrilor 
săi. Prestanţa societăţii civile se bazează 
pe profesionalismul, eficenţa şi respon-
sabilitatea organizaţiilor obşteşti faţă 
de problemele societăţii. În lipsa acestor 
elemente, avem astăzi o societate civilă 
virtuală – numeroasă, dar amorfă.

După cum declara recent la 
o Conferinţă, Preşedintele 

Parlamentului, dl. Marian Lupu, „socie-
tatea civilă a reprezentat şi continuă să 
reprezinte un barometru al proceselor 
legislative, care se bazează pe neutrali-
tate politică faţă de legislaţia ce urmează 
a se adoptă”. Se pare că însăşi guvernan-
ţii sunt surprinşi de pasivitatea cu care 
ONG-iştii acţionează şi reacţionează la 
diferite iniţiative politice, inclusiv legi-
slative, ce vizează sectorul asociativ.

Voi aminti în acest context lipsa 
reacţiilor de protest din partea 

ONG-urilor la adoptarea „pe ascuns” 
de către Parlament a modificărilor la 
Legea asociaţiilor obşteşti, despre care 
am scris deja în primăvara acestui an. 

Atunci, majoritatea comunistă a votat 
în grabă nişte modificări la Lege ce nu 
corespundeau nici Codului Civil şi nici 
nu rezolvau alte contradicţii existente în 
legislaţia naţională. Au făcut aceasta în 
urma acţiunilor lobbiste ale unei orga-
nizaţii-umbrelă din domeniul sportiv ce 
obţinea astfel monopolul de a reprezen-
ta Moldova în sectorul respectiv.

Astăzi, Marian Lupu recunoaşte că 
„legislaţia naţională ce vizează 

sectorul neguvernamental s-a cristalizat 
haotic şi fragmentar, fără o abordare 
complexă şi de ansamblu a întregului 
spectru de probleme cu care se con-
fruntă acest sector”. O constatare care 
îl acuză, deoarece la iniţiativa sa Legea 
respectivă a fost amendată, fără a ţine 
cont de propunerile venite din partea 
altor ONG-uri. Să fie acesta rezultatul 
mult-trîmbiţatei cooperări stabilite de 
guvernanţi cu societatea civilă? În opi-
nia speakerului Parlamentului, „deşi 
acest proces de cooperare s-a dezvoltat 
în ascendenţă, ramâne insuficient şi 
implică un număr limitat al organizaţii-
lor societăţii civile”.

Întrebarea la care nu pot găsi răs-
puns este dacă această pasivitate 

se datorează capacităţilor scăzute, lipsei 
de informare sau laşităţii şi oportu-
nismului politic al multor ONG-işti? 
Este bine ştiut faptul, că dincolo de 
CONTACTe, ceea ce-i ademeneşte pe 
mulţi sunt BANII şi PUTEREA.

Ideea unui Cod de Etică propusă 
recent ONG-urilor de către Ambasada 
SUA şi alţi finanţatori ar putea fi o 
soluţie. Este responsabilitatea fiecărui 
ONG în parte să îl aplice în activitatea 
de zi cu zi.

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! 

Un cetăţean informat 
este un cetăţean puternic!

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.
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Editorial

Atunci, majoritatea comunistă a votat 

Societatea virtuală

societate civilă. O societate compusă din 
numeroase asociaţii naţionale şi locale. 
Deşi numărul acestora se află în conti-
nuă creştere, vocea ONG-urilor rămîne 
la fel de slabă. Se ştie că forţa societăţii 
civile rezidă în solidaritatea membrilor 
săi. Prestanţa societăţii civile se bazează 

Есть ли в 
Приднестровье 
эффективные 

НПО?Crede\i c= elaborarea unui Cod de Etic= pentru ONG-urile din Moldova:

E necesară pentru creşterea prestanţei 
sectorului non-profit  

 60%

E necesar, dar oricum nu va fi respectat 
de ONG-uri  

 20%

Nu va schimba nicicum situaţia   9%
Nu ştiu   4%
Au votat : 97 persoane 
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АКТУАЛЬНО

Илья 
ТРОМБИЦ-
КИЙ, 
Междуна-
родная эко-
логическая 
Ассоциация 
«Eco-TIRAS»

Молдавские неправительствен-
ные организации (НПО) являются 
важным сегментом общества, где 
сконцентрированы многие актив-
ные, инициативные и неравнодуш-
ные люди. Успешность и эффек-
тивность деятельности НПО 
во многом зависит от того, 
насколько государство содей-
ствует повышению эффек-
тивности их работы для 
общества через созданные 
механизмы поддержки такой 
общественно-полезной дея-
тельности и насколько оно 
доверяет своим гражданам. 
Поэтому от того, насколь-
ко совершенным является 
законодательство в сфере 
некоммерческих организа-
ций, зависят роль и успехи 
организаций гражданского 
общества. 

Этому вопросу был посвя-
щен круглый стол, органи-
зованный молдавской НПО 
«Eco-TIRAS» и Европейским 
центром некоммерческого 
законодательства (ECNL) 
из Будапешта, в сотрудни-
честве с Юридической комиссией 
и Информационно-аналитическим 
управлением Парламента РМ в 
рамках проекта ECNL по совершен-
ствованию некоммерческого зако-
нодательства в Молдове, Армении, 
Азербайджане и Грузии, поддер-
жанного Европейской Комиссией. 

Председатель Парламента 
Мариан Лупу в приветствен-
ном сообщении отметил, что хотя 
некоммерческое законодательство 
Молдовы и имеет ряд несомнен-
ных достоинств, его формирование 
не завершено. Поэтому прежний 
хаотический подход к его разви-
тию следует сменить на анали-
тический и плановый, при уча-
стии всех заинтересованных лиц. 
Зампредседателя Юридической 

комиссии депутат Михаил Сидоров 
отметил, что было бы хорошо по 
примеру Хорватии в кратчайшие 
сроки на основе вовлечения всех 
заинтересованных лиц разработать 
и принять стратегию развития 
условий для деятельности НПО в 
Молдове. 

Директор программы ENCL 
David Moore, анализируя эволю-
цию законодательства бывших 
социалистических стран, ныне чле-
нов Европейского Союза, отметил 
стадии, которые должно пройти 
законодательство для неправи-
тельственных организаций, чтобы 
считаться совершенным. Для этого 
обычно выделяют несколько уров-
ней.

Первым, начальным уровнем 
развития законодательства для 
неправительственных организа-
ций, являются базовые юридиче-
ские предпосылки, позволяющие 
людям свободно создавать, реги-
стрировать и осуществлять основ-
ную деятельность, предоставлять 
государству основную отчетность. 
На этом этапе обычно возникает 
потребность в определенном содей-
ствии государства деятельности 
НПО, а поскольку НПО бывают 
разными, государство стремит-
ся выделить в отдельную кате-
горию те НПО, которые решают 
часть социальных задач, которые 
само государство не в состоянии 
решать эффективно. Тогда же 
встает вопрос о соответствующих 

фискальных льготах и отчетности. 
Завершающим этапом является 
налаживание механизмов сотруд-
ничества органов власти и управ-
ления на центральном и местном 
уровнях с НПО. Для этого долж-
ны быть созданы законодательные 
механизмы сотрудничества и меха-
низмы обсуждения государствен-
ной политики.

Эксперт в сфере налогообложе-
ния некоммерческих организаций 
Татьяна Присэкар отметила мно-
жество противоречий и неясностей 
в налоговом законодательстве, 
затрудняющих однозначное толко-
вание и отчетность НКО.

Как видим, сегодня в Молдове 
мы прошли меньше половины 

пути. Нет эффективных 
механизмов сотрудниче-
ства с исполнительной 
властью. Не разработаны 
и подходы к финансиро-
ванию общественно-полез-
ной деятельности НПО из 
бюджета и других мест-
ных источников. Поэтому 
нет ничего удивительного, 
что большая часть НПО 
существует и работает с 
использованием зарубеж-
ных средств. Отсюда и все 
разговоры про бесплатный 
сыр, который бывает толь-
ко в мышеловке. Нет и спе-
циальных стандартов для 
некоммерческих организа-
ций в сфере бухгалтерского 
учета и налогообложения.

Для  решения  этих 
вопросов участники кру-
глого стола предложили 

создать многостороннюю смешан-
ную комиссию из депутатов парла-
мента, представителей заинтересо-
ванных министерств и НПО с тем, 
чтобы они вместе предложили пар-
ламенту стратегию развития сек-
тора НПО. Такая стратегия могла 
бы включать ряд шагов, которые 
в течение нескольких лет долж-
ны предпринять правительство и 
парламент для совершенствования 
законодательной базы для НПО, 
создания условий для финанси-
рования общественно-полезной 
деятельности НПО государством 
и местными властями, принятия 
и внедрения механизма участия 
общественности в принятии реше-
ний на уровне исполнительной 
власти.

Как улучшить условия деятельности НПО в Молдове?



La 1 2  n o i e m b r i e  c u r e n t , 
la Chişinău, în incinta 

Parlamentului Republicii Moldova a 
avut loc masa rotundă cu genericul: 
„Mediul de activitate al organi-
zaţiilor neguvernamentale din 
Republica Moldova şi măsuri legi-
slative necesare pentru perfecţio-
narea lui” În cadrul acestei mese 
rotunde au participat reprezentanţii 
Parlamentului şi ai societăţii civile, care 
şi-au expus viziunea referitor la coopera-
re dintre stat şi ONG-uri. Evenimentul 
a fost organizat de Parlament cu spri-
jinul Comisiei Europene, în partene-
riat cu asociaţia obştească “Eco-Tiras” 
şi Centrul European pentru Legislaţie 
Necomercială de la Budapesta. 

Vă prezentăm fragmente din dis-
cursurile câtorva participanţi de la 
masă rotundă:

Marian LUPU,  
Preşedintele Parlamentului 

Republicii Moldova  
„Acum doi ani am lansat Concepţia 

de Cooperare cu Societatea Civilă, expe-
rienţa ultimilor 2 ani demonstrând că 
decizia de a consulta mai insistent 
potenţialul intelectual al societăţii civi-
le, a fost una corecta, iar societatea 
civilă a reprezentat şi continuă să 
reprezinte un barometru al proceselor 
legislative, care se bazează pe neu-
tralitate politică faţă de legislaţia ce 
urmează a se adopta. Însăşi procesul 
de cooperare este o relaţie ce trebuie în 
continuare dezvoltată pentru a avea în 
permanenţă certitudinea că interesele 
cetăţenilor sunt promovate pe agenda 
publică. Trebuie să recunoaştem, însă, 
că acest proces de cooperare care s-a 
dezvoltat în ascendenţă, rămâne insu-
ficient, şi implică un număr limitat al 
organizaţiilor societăţii civile. 

Continuarea analizei mediului de 
funcţionare a sectorului asociativ la 
noi în ţară, cu siguranţă, va evidenţia 
tendinţe pozitive, dar în acelaşi timp 
va reliefa şi lacune, derivate, în pri-
mul rând, de unele imperfecţiuni ale 
cadrului legislativ, existente încă în 
acest domeniu. Legislaţia naţională ce 
vizează sectorul neguvernamental s-a 
cristalizat, în concepţia mea, haotic şi 
fragmentar, fără o abordare complexă 
şi de ansamblu a întregului spectru de 
probleme cu care se confruntă acest 
sector. 

Cadrul de discuţii de astăzi ne oferă 
ocazia să identificăm un set de măsu-
ri concrete, recomandări şi concluzii, 
pentru a ieşi la un pachet de amenda-
mente la legislaţia în vigoare sau chiar 
la iniţierea unor noi proiecte de lege 

care vizează funcţionarea 
organizaţiilor neguverna-
mentale în vederea ajustă-
rii realităţilor R. Moldova 
la standardele europene şi 
crearea condiţiilor conforta-
bile de activitate pentru sec-
torul asociativ. Este esenţial 
ca organizaţiile neguverna-
mentale să se dezvolte şi să 
devină un partener şi mai profesionist, 
şi mai responsabil în procesul de luare 
a deciziilor în Moldova.” 

Tatiana PRISĂCAR,   
Expert independent şi auditor 

licenţiat
„Am lucrat cu organizaţiile neco-

merciale timp de zece ani, consultân-
du-i în domeniul fiscal şi contabil, 
şi vreau să vă spun că pe parcur-
sul acestor ani puţine lucruri s-au 
schimbat esenţial în acest mediu. Aş 
vrea să menţionez că Legislaţia fiscală 
şi legislaţia contabilă are drept bază 
legislaţia generală de reglementare a 
activităţii organizaţiilor necomerciale 
şi trebuie să se meargă concomitent 
cu schimbările şi modificările făcute 
în legislaţia care reglementează situa-
ţia generală în sectorul necomercial, 
urmând toate modificările în legislaţia 
fiscală şi contabilă”.

Vlad MELNIC,  
Managerul proiectului 

„Dezvoltarea Societăţii Civile”, 
PNUD

„Capacităţile organizaţiei necomer-
ciale din toată lumea sunt apreciate 
pentru că ele acţionează acolo unde 

statul nu reuşeşte sau nu există inte-
resul agenţilor economici. Însă această 
apreciere a acestui rol este făcută prin 
creare de mecanisme legale care permit 
implicarea organizaţiilor necomerciale 
prestarea serviciilor prioritare pentru 
stat. Acest lucru nu este posibil dacă 
statul nu ar avea o politică clară pri-
vind preferinţele fiscale, oferind orga-
nizaţiilor anumite facilităţi fiscale şi 
de altă natură, prin finanţarea progra-
melor sociale, procurarea de mărfuri, 
servicii şi utilizînd mecanismul comen-
zii de stat. Nouă, în prezent, ne lip-
seşte un act normativ care să conţină 
norme cu caracter generale referitor 
la suportul din partea statului pentru 
organizaţiile necomerciale”.

De asemenea, s-au organizat dezba-
teri pe parcursul cărora participanţii au 
încercat să vină cu propuneri şi soluţii 
făcând analogii la experienţele altor 
state europene printre care cel mai deta-
liat a fost exemplul Poloniei. Conform 
spuselor Preşedintelui Parlamentului, 
Marian Lupu, problemele abordate în 
cadrul acestei mese rotunde, urmează a 
fi discutate cu lux de amănunte într-un 
alt eveniment care se preconizează de a 
fi realizat la sfârşitul anului curent sau 
la începutul anului viitor.

Pentru conformitate: 
Diana MORARU

ACTUAL
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15 tineri din regiunea transnistrea-
nă au participat în data de 9-10 noiem-
brie 2007 la un schimb de experienţă 
cu tinerii din or. Ungheni în cadrul 
proiectului „Consolidarea sectoru-
lui asociativ de tineret din regiu-
nea transnistreană”, implementat 
de organizaţia neguvernamentală 
„Serviciul pentru Pace” în colaborare 
cu Asociaţia „Evrica” din or. Rîbniţa, 
cu suportul financiar al Ambasadei 
SUA în Moldova, organizat de către 
Clubul de tineri „Phoenix” din or. 
Ungheni în colaborare cu Primăria 
or. Ungheni. Membrii clubului au luat 
iniţiativa de a invita la ei în localita-
te liderii cluburilor de tineret recent 
formate, din 5 localităţi din stânga 
Nistrului (or. Tiraspol, or. Bender, or. 

Dubăsari, or. Râbniţa şi s. Doroţcaia, 
r. Dubăsari).

Tinerii au participat în cadrul unui 
seminar organizat la şcoala internat 
din localitate, unde prin jocuri şi dis-
cuţii de la egal la egal cu elevii acestei 
instituţii au fost abordate întrebări 
privind un mod sănătos de viaţă. De 
asemenea, au avut ocazia să asiste la 
desfăşurarea competiţiilor internaţio-
nale de alergare pe şosea organizate în 
centrul oraşului, iar după prânz tinerii 
de pe ambele maluri au participat la o 
acţiune ecologică de conştientizare a 
populaţiei, unde în pofida timpului de 
afară, au fost afişate în parcul din apro-
pierea gării feroviare panouri informa-
tive de tipul ”Ocrotiţi Natura!”

Reporter FC

Schimb de experienţă între cluburile
de tineret de pe ambele maluri

Colaborare ]ntre legislativ [i societatea civil= 
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Primul an de reformă a 
sistemului rezidenţial de 
îngrijire a copilului a adus 

schimbări esenţiale, a declarat mini-
strul Educaţiei, Victor Ţvircun, în 
cadrul şedinţei de marţi, 6 noiem-
brie, a Clubului Jurnaliştilor de 
Investigaţie. 

Potrivit ministrului, în perioada 
respectivă, numărul caselor de copii 
de tip familial s-a dublat, ajungând 
de la 22, câte erau deschise la înce-
putul anului 2007, la 47. A crescut, 
de asemenea, contribuţia statului 
prin dublarea indemnizaţiilor luna-
re şi triplarea celor anuale oferite 
pentru îngrijirea copiilor plasaţi în 
casele de copii de tip familial, a men-
ţionat Victor Ţvircun. 

Totodată, ministrul a subliniat 
importanţa monitorizării efectuate 
în comun cu UNICEF a celor 67 de 
instituţii rezidenţiale din Moldova, 
în baza căreia unele instituţii vor 
fi renovate şi optimizate, iar altele 
închise definitiv. Gimnaziul internat 
de la Cărpineni, raionul Hânceşti, 
este prima instituţie rezidenţială 
în care a fost iniţiat procesul de 
transformare, iar pentru anul de 
studii 2007-2008 se preconizează 
închiderea a 3 instituţii, a precizat 
oficialul. 

Reprezentantul UNICEF în R. 
Moldova, Ray Virgilio Torres, a 
declarat că numărul noilor plasări 
în instituţiile rezidenţiale s-a redus 
cu jumătate în 2007. În cele 6 regiu-
ni pilot unde a fost implementată 
reforma (Hânceşti, Făleşti, Floreşti, 
Străşeni, Teleneşti şi Bălţi) numă-

rul copiilor din internate a scăzut 
cu 25%, a menţionat reprezentantul 
UNICEF. 

Drept prim obiectiv inclus în 
Strategia şi Planul naţional de 
acţiuni privind Reforma sistemului 
rezidenţial de îngrijire a copilului 
pentru anii 2007-2012 Guvernul şi-
a stabilit reducerea în jumătate a 
numărului copiilor plasaţi în inter-
nate şi case de copii.

Ray Virgilio Torres a remar-
cat că reforma nu constă doar în 
modificarea legislaţiei şi transfor-
marea instituţiilor, ci şi în schim-
barea mentalităţii şi atitudinii ace-
lor părinţi care consideră că este 
în obligaţia statului să asigure 
educaţia şi creşterea copiilor lor. 
La moment, datorită examinării 
detaliate a situaţiei fiecărui copil 
în parte, 185 de familii şi-au luat 
copiii acasă, iar alte 172 au fost 
ajutate să nu-şi dea copiii la inter-
nat. 

Reforma sistemului rezidenţial 
de îngrijire a copilului este desfăşu-
rată în primul an de către Guvern, 
cu sprijinul UNICEF şi al Uniunii 
Europene. Scopul reformei este de a 
reduce numărul copiilor ce cresc şi 
se dezvoltă separat de familie, prin 
reintegrarea în familia naturală sau 
extinsă a majorităţii copiilor care se 
află în internate sau case de copii şi 
prin prevenirea instituţionalizării 
copiilor. În prezent, peste 11,5 mii 
de copii cresc în 67 de instituţii de 
tip rezidenţial. 10 mii dintre aceştia 
au unul sau ambii părinţi în viaţă.

Pentru a susţine realizarea 
Reformei, Ministerul Finanţelor a 
inclus în Bugetul de stat pentru 
2008 cheltuieli pentru finanţarea 
unui număr şi mai mare de Case de 
copii de tip familial. Guvernul este 
sprijinit în acţiunile de reformă de 
UNICEF şi Uniunea Europeană.

Adaptare după Info-Prim Neo

Un an cu schimb=ri

În perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 2007 
la Bălţi s-a desfăşurat acţiunea „1 leu pentru 
oraşul meu”. Acţiunea iniţiată de Fundaţia pen-
tru Dezvoltare Locală a mun. Bălţi, înregistrată 

în februarie 2007, şi-a propus drept scop oferirea 
posibilităţii cetăţenilor din Bălţi să se încadreze 
activ în realizarea programelor în beneficiul 
comunităţii, să susţină participarea actorilor sociali 
din comunitate la acţiuni de amenajare a curţilor de 
bloc, a instituţiilor de menire publică, încurajarea 
parteneriatului dintre organizaţii, asociaţii, unităţi 
economice şi instituţii publice etc. Acţiunea va 
continua cu desfăşurarea finanţării în bază de 
concurs a proiectelor grupurilor de iniţiativă ori-
entate spre amenajarea străzilor, curţilor de bloc 
şi a instituţiilor publice în perioada noiembrie 
– decembrie 2007. Pentru informaţii suplimentare 
tel (0231) 78389 sau e-mail: fdlbalti@gmail.com, 
nmoscalu@yahoo.com.

Reporter FC

1 leu pentru ora[ul meu
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În luna iulie 2007, INRECO 
a lansat un nou proiect - 

„Îmbunătăţirea capacităţii societăţii 
civile pentru promovarea bunei guver-
nări în mun. Chişinău” care urmăreş-
te realizarea unei ample campanii de 
advocacy în vederea implicării locui-
torilor din Chişinău în actul de guver-
nare la nivel local prin constituirea şi 
funcţionarea Consiliilor Consultative 
de Cartier.

Aceste consilii sunt organizaţii 
cetăţeneşti, cu caracter de volun-
tariat, fără personalitate juridică, 
apolitice şi nonprofît, care promo-
vează valorile democraţiei partici-
pative prin realizarea unui dialog 
permanent între autorităţile admi-
nistraţiei publice locale şi populaţia 
unei anumite zone, asigurând astfel 
participarea activă a cetăţenilor la 
soluţionarea unor probleme con-
crete ale colectivităţii din care fac 
parte.

În calitate de parteneri ai pro-
iectului sunt 2 ONG-uri: Centrul 
Euroregional pentru Democraţie din 
Timişoara, Agenţia de Dezvoltare 
Comunitară  “Comunitas”  d in 
Chişinău. Proiectul este sprijinit de 
programul Societate Civilă, Fundaţia 

Soros-Moldova şi Agenţia suedeză 
SIDA.

Pentru început, noi am dorit să 
aflăm prin ce metode conlucrează 
autorităţile locale cu cetăţenii, care 
sunt barierele, posibilităţile de dezvol-
tare ale acestui dialog; informaţii, ce 
vor fi subiectele unui studiu ce urmea-
ză a fi făcut public în luna noiembrie 
curent. În continuare, vom elabora 
cu consilierii municipali, funcţionarii 
publici şi reprezentanţii ONG-urilor 
proiectul de Regulament cu privire 
la activitatea Consiliilor Consultative 
de Cartier, pe care îl vom prezenta 
spre aprobare în cadrul Consiliului 
Municipal Chişinău. 

Împreună cu preturile, vom încer-
ca să divizăm sectoarele administra-
tive în câteva cartiere, cu selectarea 
persoanelor care vor fi încadrate în 
consiliile de cartier. Membrii acestora 
vor lucra în parteneriat cu pretu-
ra sectorului respectiv. Intenţionăm 
să instituim 5 consilii de cartier în 
Chişinău. Pe cei mai activi funcţionari, 
consilieri municipali, reprezentanţi ai 
ONG-urilor îi vom invita să participe 
în vizite de studiu şi schimb de experi-
enţă la Timişoara şi Ivano-Frankovsk, 
în cadrul altui proiect - „Dezvoltarea 

capacităţii societăţii civile în consoli-
darea parteneriatului cu autorităţile 
publice locale”, prin Programul Est 
Est: Parteneriat dincolo de Frontiere, 
Fundaţia Soros-Moldova.

Vor fi şi alte activităţi importante 
ce ţin de consolidarea capacităţilor de 
funcţionare a Consiliilor Consultative 
de Cartier (seminare, ateliere de lucru, 
mese rotunde), informarea publicului 
despre modalitatea de funcţionare a 
acestora, inclusiv prin publicarea ghi-
durilor informaţionale. 

Contăm pe sprijinul reprezentanţi-
lor ONG-urilor din Chişinău, a mass-
mediei şi desigur a autorităţilor publi-
ce municipale.

Veaceslav GUŢUŢUI, 
Dir. executiv INRECO

Reprezentanţi ai unor asociaţii 
mass media din Republica Moldova se 
arată nemulţumiţi de maniera netrans-
parentă pe care a abordat-o Guvernul 
în elaborarea unui proiect de lege ce 
vizează modificarea articolului 32 
(„Libertatea opiniei si a exprimării”) 
din Constituţia ţării.

Executivul R. Moldova a apro-
bat, miercuri, 7 noiembrie, o iniţia-
tivă legislativă prin care propune 
Parlamentului excluderea din articolul 
32 a Constituţiei, a sintagmei „contes-
tarea şi defaimarea statului şi a popo-
rului”. Guvernul afirmă ca astfel va fi 
extinsă libertatea opiniei şi exprimă-
rii. Prin amendarea acestui articol se 
urmăreşte ajustarea legislaţiei la pre-
vederile articolului 10 din Convenţia 
Europeană cu privire la Drepturile 
Omului şi Libertăţile Fundamentale 
referitor la dreptul la informaţie, liber-
tatea opiniei şi a exprimării. 

Vasile Spinei, preşedintele Centrului 
„Acces-info”, a declarat pentru Agenţia 
Monitor Media, că Guvernul nu s-a 
ostenit măcar să informeze societatea 

civilă că elaborează un asemenea pro-
iect de lege. Este condamnabil faptul 
că modificarea legii fundamentale a 
statului, fie şi cosmetică, se face într-
o manieră netransparentă, a declarat 
Vasile Spinei. În cazul în care ar fi exis-
tat Legea privind transparenţa în pro-
cesul decizional asemenea lucruri nu 
s-ar fi întâmplat, a estimat dl. Spinei, 
precizând că, acum un an, documentul 
respectiv a fost retras din Parlament de 
către Guvern.

Petru Macovei, directorul executiv 
al Asociaţiei Presei Independente, este 
de părere că iniţiativa Guvernului este 
una salutabilă, însă deranjează faptul 
că elaborarea proiectului de lege res-
pectiv a fost făcut fără a fi antrenaţi 
experţi din mass media. Adoptarea în 
aceasta manieră a unei iniţiative de 
modificare a Constituţiei - una extrem 
de importantă pentru asigurarea liber-
tăţii de opinie şi exprimării - nu poate 
decât să trezească suspiciuni, a menţio-
nat dl. Macovei.

Oleg Rotaru, şeful adjunct al 
Aparatului Guvernului, a precizat că 

iniţiativa aprobată miercuri de Guvern 
a fost lansata de Ministerul Justiţiei. 
Acesta urma să se consulte cu socie-
tatea civilă pentru a afla care sunt 
opiniile şi recomandările acesteia în 
acest sens. Însă documentul adoptat 
de Guvern va fi supus procedurilor de 
dezbateri publice de către Parlament, a 
spus dl. Rotaru. 

Ultimul raport „Euromonitor”, ela-
borat de Expert Grup şi ADEPT, con-
stată, la capitolul „Cooperarea cu socie-
tatea civilă”, că „instituţiile publice 
de stat, deşi cooperează mai strâns în 
ultima perioada cu ONG-urile, mani-
festă încă o doza de formalism în acest 
proces”. În acelaşi timp, „o bună parte 
a ONG-urilor înregistrate au resur-
se limitate şi continuă să manifeste 
un interes scăzut pentru participarea 
la elaborarea şi realizarea politicilor 
publice”. 

Amendarea Constituţiei este pre-
văzută în Planul Naţional de Acţiuni 
în domeniul drepturilor omului pentru 
anii 2004-2008.

Preluat de pe www.civic.md

În vizor: modificarea art. 32 din Constituţia ţării

În luna iulie 2007, INRECO Soros-Moldova şi Agenţia suedeză 

Consilii consultative de cartier în Chişinău

1 leu pentru ora[ul meu
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Pe 9 noiembrie 2007, în 
cadrul unei şedinţe de 

lucru ce a avut loc la Ministerul 
Apărării, a fost analizată acti-
vitatea subgrupurilor create în 
vederea realizării componen-
tei militare a implementării 
Planului Individual de Acţiuni al 
Parteneriatului (IPAP) Republica 
Moldova – NATO.

În raportul de bază prezen-
tat de către generalul de briga-
dă Ion Coropcean, Şeful Marelui 
Stat Major, Comandantul Armatei 
Naţionale s-a menţionat că activităţile 
derulează conform planurilor, cu par-
ticiparea activă a specialiştilor arma-
tei naţionale sub asistenţa experţilor 
internaţionali. Totodată s-a recoman-
dat optimizarea eforturilor întru depă-
şirea restanţelor, care în linii generale 
sunt legate de procesul complex al 
adoptării documentelor fundamentale 
ale securităţii naţionale şi procesul 
lansării Analizei Strategice a Apărării.

În opinia Ministrului apărării, 
Vitalie Vrabie, activitatea în dome-
niul respectiv este vastă, de aceea sunt 
necesare noi eforturi, inclusiv pentru 

recapitularea restanţelor înregistrate. 
Dacă anul 2007 a constituit în linii 
mari perioada de stabilire a mecanis-
melor de lansare, atunci anul 2008 
trebuie să devină anul începutului rea-

lizării proceselor de implementa-
re, a declarat dl. Vitalie Vrabie. 
Ministrul apărării a cerut o sis-
tematizare mai clară a rezulta-
telor activităţilor ce ţin de rea-
lizarea componentei militare a 
IPAP, pentru a desfăşura în vii-
torul apropiat o şedinţă lărgită 
cu tematica respectivă, la care să 
fie invitată Conducerea de vârf 
a ţării, reprezentanţii structu-
rilor de forţă, şi alte instituţii 
implicate nemijlocit în realizarea 
planurilor de reformare. 

Informaţie preluată de pe pagi-
na web a Ministerului Apărării 

Republicii Moldova

Ministerul Ap=r=rii preocupat de implementarea IPAP

NOTĂ: Comisia Naţională pen-
tru elaborarea şi Implementarea 
IPAP a fost constituită prin Decretul 
Preşedintelui Republicii Moldova 
din 5 august 2005. La 14 martie 
2006, în cadrul şedinţei Consiliului 
Suprem de Securitate a fost apro-
bat proiectul Planului Individual de 
Acţiuni Republica Moldova –NATO 

, care a fost ulterior lansat în pro-
cedura naţională internă la 16 iunie 
2006 de către Guvernul Republicii 
Moldova. Republica Moldova a 
devenit a VI-a ţară din spaţiul post-
sovietic, care aderă la acest meca-
nism de cooperare cu NATO (după 
Georgia, Ucraina, Azerbaijan, 
Armenia şi Kazahstan).

La 26 noiembrie curent, Centrul 
de Informare şi Documentare pri-
vind NATO din Moldova (CID 
NATO) a organizat o Conferinţă 
de presă la care au fost făcu-
te totalurile vizitei întreprin-
se de o delegaţie din Republica 
Moldova, compusă din reprezen-
tanţi ai Parlamentului Republicii 
Moldova, Primăriei municipiului 
Chişinău şi altor instituţii publice 
şi neguvernamentale la Cartierul 
General NATO de la Bruxelles în 
perioada 21-24 noiembrie 2007. 
Vizita a fost organizată cu supor-
tul Ambasadei României, în calita-
te de Punct de Contact NATO în 
Republica Moldova.

De asemenea,  în cadrul 
Conferinţei de presă, s-au abordat 
următoarele subiecte: 
  Relaţiile Republicii Moldova cu 

Alianţa Nord-Atlantică.
  Probleme legate de imple-

mentarea Planului Individual 
de Acţiuni al Parteneriatului 
Republica Moldova – NATO. 

  Lansarea Clubului „Prie-
tenilor NATO”.

Reporter FC

Conferinţă de 
presă organizată 
de CID NATO

Rezolvarea conflictelor îngheţate în contextul 
securităţii şi stabilităţii regiunii Mării Negre

În zilele de 14 şi 15 noiembrie, la 
Kiev a avut loc conferinţa internaţiona-
lă: „Rezolvarea conflictelor îngheţate în 
contextul securităţii şi stabilităţii regiunii 
Mării Negre”, organizată de Institutul de 
Politică Externă a Academiei Diplomatice 
de pe lîngă MAE ucrainean, Fundaţia 
„Descoperă Ucraina” şi Centrul Păcii, 
Conversiunii şi a Politicii Externe.

La conferinţă au participat oficiali-
tăţi de înalt rang din Turcia, Bulgaria, 
SUA, Georgia, Lituania; reprezentanţi ai 

organismelor internaţionale, exponenţi 
ai corpului diplomatic, ai organizaţiilor 
internaţionale, ai instituţiilor ştiinţifice 
ucrainene şi internaţionale.

În cadrul conferinţei au debutat lucră-
rile forumului de securitate, menit să 
devină pentru reprezentanţii sectorului 
neguvernamental şi pentru public o plat-
formă pentru discuţii regulate asupra 
chestiunilor actuale de securitate regiona-
lă şi europeană.

După www.infotag.md

Experţi din Rusia şi Statele Unite 
încearcă să găsească o soluţie pentru a 
satisface interesele proprii şi a evita ieşirea 
Moscovei din Tratatul privind forţele con-
venţionale din Europa. Dezbaterile au loc 
în Bruxelles la Cartierul General NATO.

Potrivit informaţiei difuzate de „The 
International Herald Tribune”, SUA ar fi 
de acord să cedeze şi să accepte ratifica-
rea Tratatului adaptat FACE, semnat la 
Istambul în 1999, dar neratificat. Motivul 
refuzului statelor NATO de a ratifica tra-
tatul este nerespectarea de către Rusia a 
angajamentului de a retrage trupele din 
Moldova şi Georgia. 

SUA ar vrea ca Moscova să accep-
te cedări în problema Kosovo şi regle-

mentarea propusă de grupul de lucru al 
Naţiunilor Unite, care pledează pentru o 
independenţă limitată a regiunii Kosovo 
în componenţa Serbiei, dar sub control 
internaţional. Totodată, Rusia va trebui 
să-şi retragă trupele din Moldova, dar 
să participe în cadrul unor operaţiuni de 
pacificare pe teritoriul Abhaziei, adică să 
rămână în Georgia, dar într-o altă schemă. 
Statele Baltice au fost chemate de SUA să 
înceapă discuţiile la direct cu Rusia pentru 
aderarea la FACE. Rezultatele negocieri-
lor şi decizia finală a Rusiei nu este cunos-
cută încă. La această oră, este în vigoare 
anunţul făcut de Moscova despre ieşirea 
din FACE la 12 decembrie curent. 

După www.allmoldova.com

FACE: SUA propune Rusiei o soluţie de compromis  
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FACE: SUA propune Rusiei o soluţie de compromis  

- Dle Plesinger, care este sta-
diul actual al relaţiilor dintre 
Republica Moldova şi Republica 
Cehă?

Jan PLESINGER: Relaţiile moldo-
cehe sunt la moment, cele mai bune din 
istoria ţărilor noastre. Anul acesta s-a 
deschis Ambasada Moldovei în Republica 
Cehă şi deja de aproape doi ani există 
Ambasada Cehiei în Republica Moldova. 
În anul 2004 Moldova a fost identificată 
ca o ţară prioritară în cadrul programului 
ceh de cooperare pentru dezvoltare. După 
adererea la UE, Cehia a devenit una din-
tre ţările europene care sprijină extin-
derea UE, inclusiv spre Europa de Est, 
de Sud - Est şi Turcia. Având în vedere 
istoria Cehiei şi tendinţa ei de integrare 
în Europa, ţara noastră consideră că e 
necesar să sprijine ţările care au dorinţa 
de a deveni membri ai UE, dar în acelaşi 
timp au mai multe probleme structurale. 
Nu este un secret că probleme Moldovei 
cu conflictul transnistrean, problemele 
economice, migraţia şi altele reprezintă 
tot atîtea obstacole pe calea europea-
nă, dar în acelaşi timp Cehia speră că 
Moldova va rămâne pe drumul acesta şi 
va avea răbdare să facă faţă problemelor 
menţionate.

În ceea ce priveşte relaţiile bilaterale, 
aş vrea să subliniez faptul, că consula-
tul Cehiei de la Chişinău este accesibil 
pentru orice cetăţean al Moldovei de 
bună-credinţă. Cel puţin până la intrarea 
Republicii Cehe în spaţiu Schengen (21 
Decembrie 2007), vizele pentru o perioa-
dă limitată sunt eliberate gratuit. 

- Ce activităţi/proiecte de cola-
borare sunt în proces de reali-
zare între Republica Moldova şi 
Republica Cehă?

- Jan PLESINGER: În acest moment 
există 21 de proiecte cehe în derulare 
în Moldova. Un domeniu principal este 
mediul încorjurător, în special acestea se 
axează pe soluţionarea problemei ape-
lor reziduale. De asemenea, o parte a 

proiectelor noastre urmăresc creşterea 
nivelului de protecţie socială a copiilor şi 
bătrânilor. Alte priorităţi includ educaţia, 
conflictul transnistrean şi ajutor pentru 
compatrioţi – mica comunitate a cehilor 
din sudul Moldovei. Recent Cehia s-a 
alăturat statelor ce au ajutat victimele 
secetei îngrozitoare din anul 2007. Avem 
şi alte sub-priorităţi, spre exemplu dome-
niul migraţiei şi calificarea funcţionarilor 
din serviciul vamal, agricultura, domeni-
ul asigurărilor şi dezvoltarea regională. 

În anul 2008, Republica Cehă plani-
fică să aloce circa 1,5 milioane de Euro 
pentru Republica Moldova, ceea ce repre-
zintă o sumă semnificativă comparativ cu 
alţi donatori mari din Europa de Vest şi 
America de Nord.

- Care este aportul Ambasadei 
Republicii Cehe în dezvoltarea 
cooperării organizaţiilor neguver-
namentale dintre cele două state?

- Jan PLESINGER: În anul acesta un 
grup, reprezentînd societatea civilă mol-
dovenească a vizitat Cehia, cu sprijinul 
acordat direct din resursele Ministerului 
Afacerilor Externe al Cehiei. Cred că vizi-
ta respectivă ilustrează foarte bine atitu-
dinea Republicii Cehe pentru dezvoltarea 
cooperării cu ONG-urile din Republica 
Moldova. În prezent, în Moldova acti-
vează două ONG–uri cehe: „Caritas – 
Republica Cehă” şi „People in Need”. 
Ambele colaborează foarte activ cu ONG–
urile moldoveneşti, mai ales în domeniul 
social şi în domeniul drepturilor omului. 
O dovadă a faptului că Programul ceh de 
cooperare pentru dezvoltare nu-şi alege 
sarcini simple este sprijinirea dezvoltării 
societăţii civile din stânga Nistrului. Deşi 
este o sarcină destul de grea, Ambasada 
Republicii Cehe sprijină direct ONG–
urile moldoveneşti şi în acelaşi timp se 
consultă cu ONG–urile şi societatea civi-
lă în general privind evenimentele din 
Moldova.

A dialogat: 
Agnesa Sorbalo

Un interviu cu Jan Plesinger, coordonator 
Departamentul Dezvoltarea Cooperării cu Republica 
Cehă, Ambasada Republicii Cehe în Moldova şi coor-
donator de program PNUD-Moldova,  pentru cititor-
ii Revistei „FORUM CIVIC”

„Cehia va sprijini dezvoltarea 
societăţii civile din Moldova”

Relaţiile diplomatice 
dintre Republica 

Moldova şi Republica 
Cehă au fost stabilite 
la 23 februarie 1993. 
În prezent, Ambasa-
dorul Republicii Cehe 
în Republica Moldova 
este domnul Petr Kypr. 
Avînd în vedere că Cehia 
deţine Preşedinţia UE, 
am încercat să aflăm mai 
multe despre perspectiva 
relaţiilor dintre ţările 
noastre de la Jan Plesin-
ger, coordonator Depar-
tamentul Dezvoltarea 
Cooperării cu Republica 
Cehă, Ambasada Repub-
licii Cehe în Moldova şi 
coordonator de program 
PNUD-Moldova.
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Una din problemele strigente cu 
care se confruntă în prezent Republica 
Moldova este traficul de fiinţe umane. 
Echipa Centrului de Drept din Căuşeni 
( CDC) şi-a propus de rînd cu alţi acto-
ri sociali locali, regionali şi naţionali, 
implicaţi în domeniul drepturilor omu-
lui să contribuie la ameliorarea situa-
ţiei în acest domeniu. Pentru obţine-
rea impactului pozitiv este necesar 
să avem o colaborare eficientă între 
sectorul asociativ, autorităţi publice şi 
alţi actori sociali care doresc cu ade-
vărat schimbarea spre bine a situaţiei 
existente în acest domeniu. 

Deşi strategii, concepţii şi planuri 
în domeniul drepturilor omului există 
şi sunt bune, realizarea lor în prac-
tică este problematică. Pentru a con-
tribui concret la realizarea PNADO 
în regiunile Moldovei, echipa CDC a 
propus Consiliului Raional Căuşeni să 
desfăşoare audieri publice a Comisiei 
Raionale Antitrafic cu scopul de a îmbu-
nătăţi comunicarea dintre APL, secto-
rul asociativ şi cetăţeni. Această pro-
punere a fost acceptată de Preşedintele 
Comisiei Raionale Căuşeni şi susţinu-
tă de Proiectul PNUD „Susţinere în 
implementarea PNADO”. 

La audierea publică cu genericul 
„Asigurarea dreptului la viaţă, la inte-
gritatea fizică şi psihică” au participat 
Şt. Secăreanu, Preşedintele Comisiei 
Parlamentare pentru Drepturile 
Omului, N.Bîrlădeanu, vice-preşedin-

tele raionului Căuşeni, mem-
brii Comisiei Raionale anti-
trafic, reprezentanţi ai APL 
de nivelul I şi II, ai sectorului 
asociativ şi mass-media din 
r-le Căuşeni şi Ştefan-Vodă.

În rapoartele privind rea-
lizării prevederilor PNADO, 
funcţionarii publici s-au 
referit mai mult la succese-
le obţinute decît la insuc-
cese, care au fost puse în 
discuţie de reprezentanţii ONG şi ai 
mass-media. S-a menţionat astfel că la 
asemenea audieri este necesar de a se 
discuta obiectiv asupra situaţiei exis-
tente, accentul fiind pus pe insuccesele 
în activitatea fiecărui actor antitrafic 
pentru ca împreună să găsim soluţii de 
eficientizare a activităţilor în confor-
mitate cu atribuţiile ce ne revin.

De asemenea, participanţii au avut 
ocazia să facă cunoştinţă cu informaţia 
din Raportul Departamentului de Stat 
al SUA privind traficul de persoane 
pentru a. 2007, în care se menţionea-
ză: „Moldova este plasată pe locul 2 pe 
Lista de Monitorizare, deoarece nu a 
demonstrat că Guvernul întreprinde 
măsuri de eradicare a fenomenului de 
complicitate a funcţionarilor publici 
în cele mai avansate forme de trafic. 
Fenomenul corupţiei legat de traficul 
de persoane la toate nivelurile guver-
namentale a persistat nestingherit 
pe parcursul celei mai mari părţi a 
perioadei raportate. Deci, pe parcursul 
anului au fost înregistrate semnale 
concrete cu privire la complicitatea ofi-
cialilor în traficul de persoane, inclusiv 
oficiali de rang înalt, dar şi grănice-
ri şi poliţişti. Guvernul nu a depus 
efortul necesar pentru a investiga, 
persecuta sau condamna persoanele 
implicate. Victimele, de regulă, refuză 

să colaboreze cu organele de drept în 
anchetarea cazului de trafic sau în 
procesul de urmărire penală, pentru 
că statul în general este incapabil să 
protejeze aceste victime de răzbunarea 
traficanţilor. Eforturile Moldovei de 
prevenire a traficului au continuat să 
fie nesemnificative în 2006. Guvernul 
şi în continuare s-a bazat pe ONG-uri 
şi organizaţii internaţionale în des-
făşurarea majorităţii companiilor de 
conştientizare şi educaţie.”

Este o constatare dură, dar prezin-
tă realitatea, pe care suntem în stare 
s-o schimbăm doar noi, prin eforturi 
conjugate. Audierile publice au oferit 
ocazia tuturor participanţilor de a–şi 
exprima poziţia şi propune soluţii con-
crete întru ameliorarea situaţiei. 

Suntem convinşi că această activi-
tate va contribui la dezvoltarea parte-
neriatelor, comunicării eficiente din-
tre APC, APL, sectorul asociativ şi 
mass-media, precum şi la informarea 
şi educarea în domeniul drepturilor 
omului pentru toate categoriile de 
cetăţeni. Echipa CDC va desfăşura în 
mod sistematic activităţi de promo-
vare a drepturilor omului în regiuni, 
acolo unde informaţia în domeniu este 
insuficientă.

Ion OBOROCEANU, 
Preşedinte CDC

Una din problemele strigente cu tele raionului Căuşeni, mem-

Audieri Publice la C=u[eni 

"Numai împreună vom efectua 
schimbarea, înlăturând stereoti-
purile adânc înrădăcinate în socie-
tatea noastră, cultivând astfel res-
pectul pentru drepturile omului           "

La 3-4 noiembrie curent, în cadrul 
seminarului „Implementarea, monito-
rizarea şi evaluarea proiectului”, tine-
rii, reprezentanţi ai sectorului asocia-
tiv, din regiunea rurală a r. Cahul şi-au 

dezvoltat abilităţile în monitorizarea 
şi evaluarea proiectelor.

Activitatea a fost organizată 
de către Institutul de Instruire în 
Dezvoltare „MilleniuM” în partene-

riat cu Direcţia Tineret şi Sport 
a Consiliului Raional Cahul şi 
Centrul Regional de Resurse pen-
tru Tineri „Impuls” din Cahul în 
cadrul proiectului „Consolidarea 
capacităţilor de angajare civică 
a tinerilor asociaţi din regiunea 
rurala a r. Cahul” cu susţinerea 
financiară a Băncii Mondiale - 
Oficiul din Moldova. 

Scopul acestui modul de instru-
ire constă în dezvoltarea abilită-

ţilor necesare pentru monitorizarea 
şi evaluarea proiectelor de angajare 
civică a tinerilor. În cadrul activităţii, 
tinerii din r. Cahul şi-au aprofundat 
cunoştinţele cu privire la noţiunea de 
monitorizare, planificarea sistemului 
de monitorizare, noţiunea de evaluare, 
avantajele evaluării, tipuri de evaluare 
si planificarea procesului de evaluare. 
La finele instruirii, în calitate de lucru 
pentru acasă, beneficiarii vor desfă-
şura activităţi de evaluare a proiecte-
lor implementate de către tinerii din 
regiunea rurală din r. Cahul.

Comunicatul de presă 
IID Millenium

La Cahul, tinerii evalueaz= proiecte de angajare civic= 



Studenţii de la facultatea de jurnalism şi ştiinţe 
ale comunicării a Universităţii de Stat din Moldova 
au participat la 7 noiembrie 2007 la o masă rotun-
dă cu genericul „Fumatul – între plăcere, modă şi 
dependenţă”.

În cadrul mesei rotunde au fost abordate sub-
iecte ce ţin de „Impactul consumului de tutun 
asupra sănătăţii adolescenţilor şi tinerilor” (Mihai 
Oprea, medic şef adjunct la Dispensarul Republican 
de Narcologie), „Rolul mass media în promovarea 
modului sănătos de viaţă şi renunţarea la consu-
mul de tutun” (Victoria Tataru, director executiv 
CAPTES), „A fi sănătos e la modă” (Irina Ropot, 
jurnalist la  TVM 1).

Participanţilor le-a fost atrasă atenţia asupra 
necesităţii promovării printre tineri a mesajelor 
antitabagice pentru a contribui astfel la schimbarea 
percepţiei despre fumat în societate. 

În cadrul discuţiilor, raportorii au argumentat că enun-
ţurile de tipul - „fumatul e la modă”, „fumatul este plă-
cere” - sunt armele industriei tutunului, care folosesc din 
abundenţă imaginile tinerilor, femeilor pentru a atrage noii 
consumatori prin promovarea chipurilor de oameni fericiţi, 
cu care publicul, de cele mai multe ori, doreşte să se aseme-
ne. Adevărul e că aceasta este doar o faţetă a monedei, de 
regulă, pentru faza incipientă, atunci când potenţialele vic-

time cad pradă dependenţei tabagice. Dar există şi reversul, 
tragismul şi dramatismul fumatului, despre care se tace, 
pentru că cei care au căzut pradă acestui viciu nu mai au 
puteri să lupte, sunt bolnavi, doborâţi de diferite maladii 
asociate consumului de tutun.

Evenimentul a fost organizat de Centrul de Informare, 
Instruire şi Analiză Socială „CAPTES” în cadrul Campaniei 
de sensibilizare a opiniei publice privind controlul tutunu-
lui în Moldova. 
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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 
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time cad pradă dependenţei tabagice. Dar există şi reversul, 

Din agenda evenimentelor lunii noiembrie

„Fumatul – între plăcere, modă şi dependenţă”  

20 de jurnalişti din mass media raională şi republicană 
au participat în perioada 16-17 noiembrie la un atelier de 
instruire şi o şedinţă a clubului jurnaliştilor de investigaţie 
cu tema „Fumatul şi sănătatea publică. Investigaţiile 
jurnalistice în domeniul controlului tutunului”. 
Evenimentele au fost organizate în cadrul Campaniei de 
sensibilizare a opiniei publice privind controlul tutunu-
lui de către Centrul de Informare, Instruire şi Analiză 

Socială (CAPTES) în parteneriat cu Centrul de Investigaţii 
Jurnalistice din Moldova (CIN). 

Tematica activităţilor a fost axată pe examinarea feno-
menului tabagismului sub aspectele legislative, psiho-
sociale, economice, medicale şi de sănătate publică; infor-
marea, educarea şi conştientizarea publicului cu privire la 
problemele grave legate de tutun şi tabagism care există 
în societatea noastră; traficul ilicit de ţigări şi cooperarea 
transfrontalieră; identificarea surselor de informaţie şi 
accesul jurnaliştilor la bazele de date; utilizarea tehnicilor 
şi metodelor de investigaţie în scopul îmbunătăţirii cali-
tăţii materialelor mass media etc. Activităţile au inclus şi 
o sesiune video, în cadrul căreia participanţii au vizionat 
o selecţie de cele mai populare spoturi video, realizate în 
cadrul campaniilor antitabagice internaţionale.

În calitate de experţi, jurnaliştii i-au avut pe Mihai 
Oprea, medic şef adjunct al Dispensarului Republican de 
Narcologie; Irina Zatuşevski, preşedintele ONG „Reţeaua 
de comunicare în domeniul sănătăţii din Moldova”; Anatol 
Ignat, profesor la Universitatea Agrară din Moldova; 
Veronica Gorincioi, psiholog, Universitatea de Stat din 
Moldova şi Paul Cristian Radu de la Centrul Român 
pentru Jurnalismul de Investigaţie (CRJI) din Bucureşti 
(România).

transfrontalieră; identificarea surselor de informaţie şi 
accesul jurnaliştilor la bazele de date; utilizarea tehnicilor 
şi metodelor de investigaţie în scopul îmbunătăţirii cali-
tăţii materialelor mass media etc. Activităţile au inclus şi 
o sesiune video, în cadrul căreia participanţii au vizionat 
o selecţie de cele mai populare spoturi video, realizate în 
cadrul campaniilor antitabagice internaţionale.

Oprea
Narcologie; 
de comunicare în domeniul sănătăţii din Moldova”; 
Ignat
Veronica Gorincioi
Moldova şi 
pentru Jurnalismul de Investigaţie (CRJI) din Bucureşti 

20 de jurnalişti din mass media raională şi republicană Socială (CAPTES) în parteneriat cu Centrul de Investigaţii 

Investigaţii jurnalistice în controlul tutunului   



La 31 octombrie curent, membrii 
Coaliţiei ONG-urilor de Promovare a 
Politicilor de Control asupra Tutunului 
în Moldova, au avut o întrevedere cu 
un grup de deputaţi ai Parlamentului, 
în cadrul căreia au discutat pe margi-
nea Proiectului de lege cu privire la 
tutun şi articolele din tutun, ce urma 
să fie examinat în Parlament. 

Reprezentanţii societăţii civile au 
salutat consecutivitatea acţiunilor sta-
tutului în contextul elaborării poli-
ticilor de control asupra tutunului în 
Moldova, în special, ajustarea cadrului 
normativ autohton la prevederile legi-
slaţiei internaţionale, insistând toto-
dată asupra unui şir de propuneri, care 
ar conduce la realizarea obiectivului 
fundamental al Convenţiei Cadru de 
Control al Tutunului. Printre acestea 
menţionăm: 

1. Delimitarea strictă a domeniului 
de reglementare a legii - prevede-
rile cu privire la dezvoltarea ramu-
rii industriei tutunului (cultivarea, 
prelucrarea tutunului şi fabricarea 
articolelor din tutun) nu se pot con-
ţine într-o lege comună cu măsurile 
despre interzicerea fumatului, pro-
movarea mesajelor despre nocivitatea 
conţinutului ingredientelor utilizate 
la fabricarea produselor din tutun, 
interzicerea publicităţii articolelor 
din tutun, protejarea sănătăţii fumă-
torilor şi nefumătorilor, asigurarea 
dreptului la un mediu fără fum de 
ţigară. Acest lucru se pare că vine în 
contradicţie şi cu Legea privind actele 
legislative nr.780-XV din 27.12.2001, 
care stipulează că „o lege trebuie să 
aibă un domeniu de reglementare 
bine determinat”. Or, prin respec-
tivul proiect de lege nu este „bine 
determinat” care este acest domeniu 
- creşterea şi producerea tutunului 

(?) sau controlul tutunului (?) în baza 
Convenţiei Cadru, altor documente 
internaţionale. În cazul Republicii 
Moldova considerăm că este oportun 
exemplul acelor ţări, care au dez-
voltat legi separate în acest sens. 
La fel, este important să fie men-
ţionate reglementări concrete ce 
ţin de responsabilitatea îndeplinirii 
Legii de către Ministerul Sănătăţii; 
Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei 
şi Copilului; Ministerul Educaţiei şi 
Tineretului şi alte ministere implica-
te în respectarea legii.

Exemplul altor ţări: 
Bosnia şi Herţegovina au elaborat 

mai multe acte normative ce regle-
mentează domeniul dat, inclusiv Legea 
cu privire la interzicerea fumatului în 
locurile publice şi Legea cu privire la 
interzicerea comercializării de către 
minori a tutunului şi a articolelor din 
tutun. 

În Quebec există câteva legi apli-
cabile produselor de tutun – Legea 
privind accizele, Legea privind vama şi 
Legea privind impozitul pe tutun, fie-
care dintre ele reglementând un anu-
mit component legat de produsele de 

tutun. Canada are un act normativ 
separat pentru taxa pe viciu - Legea 
privind taxele pe tutun.

În Franţa, ţară cu o legislaţie destul 
de bună în domeniu, la 15 noiembrie 
2006 a fost emis un act separat pen-
tru consolidarea eforturilor de luptă 
împotriva fumatului pasiv - Decretul 
stipulează condiţiile de aplicare a 
interdicţiilor privind fumatul în locu-
ri de uz colectiv. Legile cu privire la 
tutun, fumat, publicitatea produselor 
de tutungerie etc. sunt transcrise în 
Codul Sănătăţii Publice – o variantă 
mai bună decât existenţa unei singure 
legi (cum se doreşte în R. Moldova), 
care dezvăluie problema doar superfi-
cial şi nu arată formele de punere în 
aplicarea acesteia.

2. Cerinţe faţă de informaţia şi 
marcarea articolelor din tutun 
- în cadrul actualului proiect de lege 
este stabilită greşit periodicitatea 
schimbării acestor mesaje, precum 
şi recomandarea de a fi efectuată 
de către producător. Se mai cere de 
introdus şi un punct special, care 
ar prevedea, de rând cu includerea 
avertismentelor generale textuale de 
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O LUME LIBERĂ DE TUTUN!

Parlamentul Republicii Moldova 
a discutat legea cu privire la tutun

La 8 noiembrie curent, în şedinţa în plen a Parlamentului 
Republicii Moldova s-a discutat Proiectul de lege cu 
privire la tutun şi articolele din tutun (nr.3053 din 
20.08.2007, prezentat de Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, raportor - Comisia pentru agricultură şi indu-
stria alimentară) şi Proiectul de lege pentru modifica-
rea şi completarea unor acte legislative (Legea cu pri-
vire la tutun şi produsele din tutun – art.1, 2, 11, ş.a.; Legea 
cu privire la publicitate – art.1, 13, 17, 19; s.a.) cu nr.1027 

din 14.03.2007 (prezentat de deputatul Valeriu Guma, rapor-
tor - Comisia pentru cultură, ştiinţă, învătământ, tineret, 
sport şi mijloace de informare în masă).

Suplimentar acestora, pe agenda de zi a şedinţei 
Parlamentului au fost trecute şi alte prezentări cu referinţă 
la tutun. În urma discuţiilor, deputaţii au aprobat Proiectul 
de lege cu privire la tutun şi articolele din tutun în prima 
lectură, ulterior urmând să fie făcute modificările pentru fie-
care articol separat şi aprobarea acestuia în versiunea finală.

Societatea civilă are o viziune 
proprie asupra proiectului discutat 



S Ă N Ă TAT E
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sănătate, introducerea pictograme-
lor/a imaginilor care descriu efectele 
dăunătoare ale fumatului, elaborate 
conform practicilor internaţionale. 
Potrivit unor studii olandeze, „40% 
dintre fumători consideră că aver-
tismentele de sănătate, inclusiv uti-
lizarea imaginii ce reprezintă conse-
cinţele fumatului asupra sănătăţii 
fac ca pachetele de ţigări să fie mai 
puţin atractive pentru tineri”.

Exemplul altor ţări: 
În Ungaria există o agenţie spe-

cializată ce urmăreşte acest proces şi 
stabileşte termenele de plasare a publi-
cităţii pe articolele de tutun. 

Legea din 18 ianuarie 1994 din 
Franţa generalizează obligativitatea 
mesajului specific pe ambalajele tutu-
ror produselor de tutun şi nu doar pe 
pachetele de ţigări.

3. Publicitate - în proiectul de lege cu 
privire la tutun şi articolele din tutun 
nu au fost incluse stipulări despre 
promovarea în presa scrisă a tombo-
lelor, acţiunilor promoţionale şi altor 
activităţi ce ţin de publicitatea pro-
duselor de tutun, inclusiv publicita-
tea stradală. Lipsesc prevederile cu 
referire la interzicerea sponsorizării 
de către mărcile de tutun a activi-
tăţilor de promovare a produselor. 
Spre ex.: testarea produselor direct 
pe consumator în stradă; organiza-
rea loteriilor de către producătorii de 
ţigări cu scopul creşterii volumului 
vânzărilor şi focusarea pe fumători 
şi potenţialii fumători; promovarea 
brand-ului şi atragerea noilor consu-
matori prin intermediul campaniilor 
promoţionale etc. Trebuie să existe 
restricţii asupra publicităţii directe 
şi indirecte a articolelor din tutun, 
inclusiv plasarea logo-urilor produ-
cătorilor de tutun pe scrumiere, cutii 
de chibrituri, umbrele de soare etc. 
pentru că aceasta e tot publicitate.

4. Aspectul economic al schimbărilor 
ce se încearcă a fi promovate prin 
intermediul acestei iniţiative legisla-
tive ar trebui să provoace o creştere 
a preţurilor la articolele din tutun 
(preponderent la ţigările de import, 
ce sunt consumate de persoanele cu 
venit mijlociu). Noile prevederi nor-
mative ar diminua nivelul contra-
bandei cu ţigări de import, dacă la 
introducerea în ţară a partidelor de 
ţigări de producţie străină va fi apli-
cată specificaţia „produs pentru R. 
Moldova”.

Exemplul altor ţări: 
Majorarea treptată a preţului la 

ţigări în Franţa a condus la reducerea 
consumului tutunului.

5. Taxa pe viciu este o practică recu-
noscută în multe ţări ale Europei, 
banii proveniţi din această sursă fiind 
indispensabili bugetului unui stat 
în curs de dezvoltare, precum este 
Moldova. Odată cu includerea taxei 
pe viciu, preţurile la ţigări şi băutu-
ri alcoolice se majorează. De regulă 
Guvernele decid ca taxa să fie asimi-
lată accizelor. Daca taxa s-ar aplica în 
paralel cu accizele, tutunul şi alcoolul 
ar fi impozitate de două ori, practică 
interzisă în comunitatea europeană. 
Banii proveniţi din taxa pe viciu pot 
fi colectaţi de Ministerul Finanţelor şi 
pot fi folosiţi exclusiv pentru proiecte 
de îmbunătăţire a calităţii asistenţei 
medicale, precum şi pentru progra-
mele naţionale de combatere a consu-
mului de alcool şi tutun.

Exemplul altor ţări: 
În Canada există o lege specială 

Legea privind taxele pe tutun, ce stipu-
lează noţiuni ca „licenţă de vânzător”, 
„taxă de consum” etc. 

Existenţa unei asemenea legi în 
România a permis Ministerului 
Sănătăţii Publice în luna mai a.c. 
să cumpere pe banii proveniţi din 
taxa pe viciu (!) 1.500 de ambulanţe. 
Cheltuielile au fost acoperite din taxe-
le plătite de producătorii şi importa-
torii de tutun şi băuturi alcoolice, dar 
şi de firmele care fac reclamă acestor 
produse. Din aceeaşi bani proveniţi 
din taxa pe viciu, Ministerul Sănătăţii 
Publice din România a demarat un alt 
proiect pilot „Programul de sprijinire 
a persoanelor care doresc să renunţe 
la fumat”, în cadrul căruia medicii 
pneumologi specializaţi în consiliere 
antifumat acordă consultaţii gratuite 
şi medicaţie non-nicotinică cu bupro-
pion sau vareniclină fumătorilor decişi 
să abandoneze fumatul.

Franţa este un alt model în dome-
niul acţiunilor privind asistenţa pen-
tru sevrajul tabagic. Prin intermediul 
programului “Spital fără tutun” orice 
pacient poate beneficia de serviciile şi 
consultaţiile specialiştilor pregătiţi atât 
în cadrul spitalului, cât şi în centrele 
consultative. Există şi numeroase linii 
telefonice, la care fumătorii se pot adre-
sa pentru consultanţă şi asistenţă.

6. Actualul proiect de lege nu pre-
vede nici o sancţiune pentru 
încălcarea legii, ceea ce involun-
tar te duce la gândul că nici nu 
va fi respectată. 

Exemplul altor ţări: 
Vorbind despre „responsabilitatea 

pentru încălcarea legii”, în Franţa, 
spre ex., vânzarea produselor de tutun 
minorilor cu vârsta mai mică de 16 ani 
este considerată infracţiune de clasa 

a 2-a şi se amendează cu 150 euro; 
iar amenda pentru publicitatea direc-
tă, indirectă, vânzările promoţionale 
poate atinge suma de 100 mii euro. În 
procesul de monitorizare a respectării 
legilor din domeniu este recunoscut 
rolul asociaţiilor de luptă contra taba-
gismului ca parte importantă a socie-
tăţii civile.

În Canada legile prevăd consecinţe 
severe pentru persoanele care comer-
cializează ilegal produse din tutun, 
amenzile ajungând până la 500 mii 
dolari SUA, confiscarea bunurilor sau 
chiar privarea de libertate până la 5 
ani. În aceeaşi ţară, în anexa Legii 
privind taxele pe tutun, în dreptul 
fiecărui articol, este menţionat gradul 
de infracţiune şi amenda care îi cores-
punde în caz de încălcare.

La 7 noiembrie 2007 în Israel a 
intrat în vigoare Legea împotriva 
fumatului, care prevede amenzi mari 
pentru cei care vor fuma în locu-
ri publice. Documentul stipulează că 
orice persoană care fumează în public 
(cafenele, restaurante, cinematogra-
fe, magazine etc.) riscă o amendă de 
1000 şekeli (250 dolari). Proprietarii 
sau şefii unor astfel de localuri riscă o 
amendă de 5000 şekeli (1.250 dolari) în 
cazul în care nu expun panouri cu dis-
poziţiile acestei legi sau pun scrumiere 
la dispoziţia clienţilor.

7. Reprezentanţii Coaliţiei de Promo-
vare a Politicilor de Control asupra 
Tutunului din Moldova apreciază 
pozitiv faptul că proiectul de lege 
este elaborat conform Directivei 
Europene în domeniu (în special, 
cap. IV), dar atrage atenţia asupra 
unui şir de lacune, ce se cer înlătu-
rate. În proiect lipseşte informaţia 
despre definirea unor noţiuni gene-
rale ca „locuri publice în care 
fumatul este interzis”, precum 
şi definiţia pentru “loc public” ca 
atare. Aceste referinţe sunt necesa-
re pentru a cuprinde acele localuri 
de utilitate publică – spitale, institu-
ţii de învăţământ, scări ale blocurilor 
de locuit, staţii de transport public, 
transport public etc., unde fumatul 
urmează să fie interzis, dar şi deli-
mitarea clară, în cadrul locurilor de 
utilitate publică, a spaţiilor pentru 
fumat şi a celor pentru nefumători. 

Sperăm că aceste propuneri vor fi 
luate în consideraţie la pregătirea şi 
examinarea Proiectului de lege cu pri-
vire la tutun şi articolele din tutun în 
lectura a doua.

Informaţie pregătită de 
Coaliţia de Promovare a 

Politicilor de Control asupra 
Tutunului din Moldova
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Republica Moldova a semnat Convenţia 
Cadru de Control al Tutunului (primul 
tratat internaţional, bazat pe dovezi, nego-
ciat sub auspiciile OMS ca răspuns la 
globalizarea epidemiei provocate de tutun, 
care reafirmă dreptul tuturor persoanelor 
la cele mai ridicate standarde de sănătate) 
la 29 iunie 2004 (în ultima zi posibilă) şi a 
ratificat-o la 11 mai 2007, dar informaţia 
despre ratificarea Convenţiei aşa şi nu 
a ajuns pe site-ul OMS, a altor structuri 
internaţionale până la moment. 

Acest lucru pare suspect dacă ne amin-
tim că decizia de ratificare a Convenţiei 
respective deputaţii moldoveni au luat-o 
mai mult sub influenţa valului de proteste 
din partea societăţii civile, care a făcut 
presiuni (inclusiv prin intermediul mass 
media) pentru ca Proiectul de lege pentru 
ratificarea Convenţiei Cadru de Control al 

Tutunului să fie inclus în agenda de lucru 
a Parlamentului până la 31 mai 2007, 
după ce, din anumite considerente, acest 
subiect fusese retras de mai multe ori, 
cu toate că avea aviz pozitiv din partea 
tuturor comisiilor parlamentare, inclusiv 
a Comisiei pentru politică externă şi inte-
grare europeană. 

Este curios că la aproximativ jumătate 
de an de la promulgarea acestei legi prin 
decretul preşedintelui Vladimir Voronin, 
nu au fost făcute nici un fel de declaraţii 
publice pe marginea acestui subiect, de 
parcă nimeni nu ar fi interesat să afle de 
ce un document atât de important aşa 
şi nu a ajuns până acum acolo unde tre-
buia să ajungă? Sau poate că nici nu a fost 
expediat? 

Ce comentariu ai mai putea avea, 
când, la doar câteva minute după difu-

zarea informaţiei pe Globalink (site al 
activiştilor din domeniul controlului tutu-
nului) despre ratificarea Convenţiei de 
către Parlamentul de la Chişinău la 11 mai 
curent, comunitatea internaţională ne-a 
expediat felicitări şi urări încurajatoare 
pentru realizarea acestui pas progresiv, iar 
în următoarele şase luni Moldova aşa şi 
nu apare în lista statelor care au ratificat 
Convenţia?

Este adevărat că în perioada de refe-
rinţă societatea civilă a făcut mai multe 
demersuri la Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene pentru a 
afla care este situaţia privind procedura de 
depunere a documentelor la Depozitarul 
Convenţiei, dar în afară de pretinsul răs-
puns „documentele au fost expediate” nu 
am mai aflat nimic. 

Victora TATARU, jurnalist

Moldova: a ratificat sau nu Conven\ia?

India şi Regatul Unit s-au alăturat celor 14 ţări, care au 
solicitat avertismente cu reprezentări ilustrative de propor-
ţii mari pe toate pachetele de ţigări şi alte produse din tutun 
în scopul reducerii consumului de ţigări, demonstrând astfel 
suportul global pentru această iniţiativă antitabagică.

India a declarat că începând cu 1 decembrie va cere insis-
tent avertismente cu reprezentări ilustrative care să ocupe 
cel puţin jumătate din pachet. Presiunea ce vine din partea 
industriei de tutun a condus de două ori la amânarea legii 
cu privire la aceste avertismente, dar judecătoria încă la 
începutul anului a ordonat guvernului să le implementeze 
şi, ca rezultat, Parlamentul a aprobat un amendament al 
legii care să suprime obiecţiile industriei de tutun. Primele 
patru avertizări ilustrative ale Indiei vor include imagini ce 
reprezintă un copil suferind de efectele nocive ale fumatu-
lui pasiv. Guvernul Regatului Unit a anunţat că va solicita 
avertizări cu reprezentări ilustrative începând cu 1 octom-
brie 2008. Astfel, produsele din tutun vor trebui să conţină 
unul din cele 15 avertismente ilustrative (avertizările RU 
pot fi găsite pe www.dh.gov.uk/tobaccopackwarnings).

Cercetările ştiinţifice demonstrează că avertizările de 
sănătate conduc la conştientizarea riscurilor provocate de 
fumat şi sporesc dorinţa de abandonare a acestui obicei. 
Potrivit unui studiu publicat în martie 2007 în American 
Journal of Public Health, în patru ţări în care au fost efec-
tuate studii comparative vaste privind impactul varietăţii 
mesajelor de sănătate asupra populaţiei, s-a demonstrat că 
avertismentele cu imagini mari (asemeni celor din Canada) 
sunt mai eficiente decât avertizările însoţite de texte mici 
(cum sunt în SUA).

Amintim că acordul internaţional de control al tutunu-
lui al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) - Convenţia 
Cadru de Control al Tutunului (CCCT) - obligă ţările care 
ratifică Convenţia să implementeze avertismente care să 
cuprindă cel puţin 30% din suprafaţa pachetelor de ţigă-
ri şi recomandă ca acestea să acopere cel puţin 50% din 
suprafaţa principală de afişaj cu utilizarea imaginilor sau 
pictogramelor. CCCT a fost ratificată până în prezent de 
151 de ţări. 

www.globalink.org, www.tobaccofreekids.org
Traducere de Victoria CUCIUC

India şi Regatul Unit se aliniază
ţărilor care solicită avertizări
ilustrative pe pachetele de ţigări В терминалах аэропорта Франкфурта запрещено 

курение. Запрет, продиктованный новым законом земли 
Гессен, вступил в силу 1 октября. Все курительные отсеки 
в терминалах аэропорта будут ликвидированы. Ранее в 
Германии было нельзя курить на вокзалах и в поездах. 
Курильщики смогут предаться своей привычке только 
выйдя из здания аэропорта на улицу. Специальные 
курительные зоны, оборудованные пепельницами, 
будут расположены неподалеку от каждого выхода из 
терминалов. В транзитной зоне аэропорта, возможно, 
появятся специальные стеклянные курительные отсеки 
с вентиляцией и воздушными фильтрами. Они будут 
установлены после тестов весной будущего года. 

http://www.travel.ru/news

В аэропорту Франкфурта 
запретили курить

Дети, матери которых курили даже в ранних стадиях 
беременности, почти в три раза с большей вероятностью 
будут страдать от излишнего веса в жизни, сообщили 
японские исследователи. Хотя точная причина этого 
неизвестна, одна из гипотез заключается в том, что дети, 
чьи матери курят, получают недостаточно питания в 
утробе. В ходе того же исследования было обнаружено, 
что дети тех матерей, которые имели привычку 
пропускать завтрак во время беременности, имели в 2.4 
раза большую вероятность стать тучными. Наблюдение 
проводилось в течение почти двух десятилетий группой 
во главе с профессором Зентаро Ямагата. Оно охватило 
приблизительно 1 400 женщин в Японии, дети которых 
родились в период с апреля 1991 года до марта 1997 года. 
Исследователи собирали данные относительно около 
1 000 из этих детей, пока те не достигли возраста 9-10 
лет. Исследование показало, что риск избыточной массы 
тела был в 2,9 раз выше среди детей, матери которых 
курили на третьем месяце беременности или ранее, по 
сравнению с детьми некурящих матерей. Результаты 
показывают, что курение в течение беременности, даже 
на ранних стадиях, может сказаться на здоровье детей 
через длительный период времени. 

http://afp.google.com/article

У курящих матерей дети 
становятся жирными
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La 31 octombrie 2007, Preşedintele 
Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a 
convocat o şedinţă la tema modernizării 
Institutului Militar al Forţelor Armate 
„Alexandru cel Bun”. Menţionând rolul 
acestei instituţii de învăţământ în des-
făşurarea cu succes a reformei în sec-
torul securităţii şi apărării naţionale, 
şeful statului s-a referit la necesitatea 
creării în cadrul Institutului Militar al 
Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a 
tuturor condiţiilor necesare pentru des-
făşurarea procesului de studii conform 
celor mai înalte exigenţe în domeniu. 
Preşedintele a propus examinarea expe-
rienţei de activitate a instituţiilor de 
profil din alte state, inclusiv stabilirea 

unei strânse colaborări cu Consorţiul 
academiilor şi instituţiilor de apărare 
al NATO. Preşedintele a amintit că, 
în cursul vizitei din luna iulie curent 
la Bruxelles, a convenit cu Secretarul 
General NATO, Jaap de Hoop Scheffer, 
privitor la acordarea autorităţilor mol-
doveneşti a unui suport în consolidarea 
capacităţilor acestei instituţii de învă-
ţământ superior. 

Vladimir Voronin a menţionat că, 
în baza recomandărilor Alianţei Nord 
Atlantice, a estimărilor privind nece-
sităţile de cadre militare din ţară, 
urmează a fi elaborat şi implementat 
un plan de acţiuni, care ar include atît 
ajustarea procesului de studii la cerin-
ţele contemporane în domeniu, cît 
şi modernizarea sub toate aspectele, 
inclusiv renovarea capitală şi dotarea 
cu echipamentul de rigoare, a edificii-
lor Institutului Militar. 

Discutând cu Şeful Secţiei Lucru 
Ştiinţific şi Metodică al Institului 
Militar, dl. Sofronescu, locţiitorul 
Şefului Secţiei Lucru Ştiinţific şi 
Metodică, dl. Zanosiev şi Şeful Secţiei 
Învăţămînt, dl Zavulan, am aflat că 
printre misiunile acestei instituţii 
sunt:
  pregătirea calificată a cadrelor de 

ofiţeri devotaţi Patriei şi poporului 
Republicii Moldova;

  educarea calităţilor de stabilitate 
morală şi spirituală, rezistenţă fizi-
că, voinţă de caracter, fermitate, 
dîrzenie şi curaj;

  ridicarea calităţii pregătirii cadrelor 
de ofiţeri cu evaluarea condiţiilor 
tehnice la nivelul cerinţelor militare 
contemporane.
Vizavi de colaborarea cu NATO, dl. 

Sofronescu a menţionat că Institutul 
nu colaborează direct cu NATO, „totuşi 
noi participăm la conferinţe şi colabo-
răm direct cu Direcţia Relaţii Externe 
a Ministerului Apărării.”. Dl Zavulan 
a subliniat că deşi „nu avem legături 
strânse cu NATO, vin delegaţii din 
ţările NATO, se produce un schimb 

de experienţă: vin 2 sau 3 studenţi 
din Carolina de Nord, după aceasta 
studenţii noştri pleacă acolo. Studenţii 
străini cînd vin aici locuiesc împreu-
nă cu studenţii în cazarmă, urmează 
programul zilnic. Acest schimb de stu-
denţi are loc în baza unui Acord de 
colaborare între Ministerul Apărării 
Republicii Moldova şi cel al Statelor 
Unite ale Americii”.

Din informaţia primită de la dl. 

Zanosiev am aflat că dintre progra-
mele militare de cooperare, Institutul 
militar participă activ în programele 
de cooperare NATO, programe pro-
movate de organizaţiile internaţiona-
le şi la aplicaţii multinaţionale, în 
total peste 40 de activităţi. Dintre 
cele recente menţionăm: „Cooperative 
Best Effort”, Ucraina 2005, „Lancer 
Longbow”, Moldova 2006, „Medceur 
2007”, Moldova, etc.

Aplicaţiile “Medceur 2007”, de 
exemplu, sponsorizate de SUA, s-au 
desfăşurat în cadrul Parteneriatului 
pentru Pace şi au oferit părţii moldo-
veneşti posibilitatea de a instrui per-
sonalul medical şi a exersa, alături de 
partenerii străini, metode de lichidare 
a consecinţelor provocate de calamităţi 
naturale. Toate activităţile desfăşurate 
în cadrul acestor programe contribuie 
la creşterea prestigiului Institutului 
Militar al Forţelor Armate şi a com-
petenţelor profesionale ale cadrului 
didactic şi ştiinţific, rezultatele obţi-
nute în cadrul aplicaţiilor vorbind de 
la sine, echipele Institutului Militar al 
Forţelor Armate mereu se plasează pe 
locuri de frunte. 

Institutul Militar „Alexandru cel 
Bun” este singura instituţie de învă-
ţământ militar din republică care pre-
găteşte cadre pentru Forţele Armate. 
Menţionând ca instituţia s-a înscris 
foarte bine în structura în curs de 
reformare a apărării republicii, şeful 
statului s-a pronunţat la 1 noiembrie 
curent pentru realizarea studiilor în 
cadrul acestei instituţii, pornind de la 
exigenţele şi recomandările, aplicate de 
Alianţa Nord - Atlantică şi alte ţări. 

Material pregătit de 
Agnesa SORBALO

Institutul Militar „Alexandru cel Bun” - 
singura institu\ie de ]nv=\=m`nt militar din republic= 

La 14 noiembrie curent, în sala de festivităţi a Liceului teore-
tic “Gheorghe Asachi”, Fundaţia SIDA Est-Vest (AFEW) a lansat 
oficial proiectul internaţional de stopare a răspândirii infecţiei 
HIV în rândul tinerilor “Dance 4 Life” (Dansează pentru viaţă) 
în Moldova. Proiectul oferă tinerilor posibilitatea reală de a se 
implica în combaterea răspândirii HIV. Dansul este simbolul 
proiectului. Ideea dansului colectiv a fost lansată de angajaţii 
fundaţiei olandeze “4life”. Dance4life este un exemplu dinamic, 
creativ, modern care inspiră tinerii să devină activi în combaterea răspândirii 
infecţiei HIV şi SIDA şi să atragă atenţia altor persoane asupra acestei proble-
me. În R. Moldova proiectul se implementează de către Fundaţia SIDA Est-
Vest în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, 
Centrul Naţional de Medicină Preventivă şi Centrul Naţional SIDA. Proiectul 
este susţinut financiar de către Unitatea de Coordonare şi Implementare a 
Proiectului TB/SIDA (Banca Mondială) şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare 
şi Cooperare (SIDA).

Proiectul de profilaxie HIV “Dance 4 Life”



14 Гражданский ФОРУМ / № 11 (25) ноябрь 2007

INSTRUIRE ONG

Что же такое проект? Все мы 
постоянно осуществляем проекты в 
своей повседневной жизни. Вот про-
стые примеры: подготовка к юби-
лею, ремонт в квартире, проведение 
исследований, написание книги... 
Все эти виды деятельности имеют 
между собой целый ряд общих при-
знаков, делающих их проектами:
  они направлены на достижение 

конкретных целей; 
  они включают в себя координи-

рованное выполнение взаимос-
вязанных действий; 

  они имеют ограниченную протя-
женность во времени, с опреде-
ленным началом и концом; 

  все они в определенной степени 
неповторимы и уникальны. 
В общем случае, именно эти 

четыре характеристики отличают 
проекты от других видов деятельно-
сти. Каждая из названных характе-
ристик имеет важный внутренний 
смысл, и поэтому мы их рассмотрим 
более пристально.

Направленность на достижение 
целей 

Проекты нацелены на получе-
ние определенных результатов - 
иными словами, они направлены на 
достижение целей. Именно эти цели 
являются движущей силой проекта, 
и все усилия по его планированию и 
реализации предпринимаются для 
того, чтобы эти цели были достиг-
нуты. Проект обычно предполагает 
целый комплекс взаимосвязанных 
целей. Тот факт, что проекты ори-
ентированы на достижение цели, 
имеет огромный внутренний смысл 
для управления ими. Прежде всего, 
он предполагает, что важной чер-
той управления проектами является 
точное определение и формулирова-
ние целей, начиная с высшего уров-
ня, а затем постепенно опускаясь до 
наиболее детализированных целей 
и задач. Кроме того, отсюда следу-
ет, что проект можно рассматри-
вать как преследование тщательно 
выбранных целей, и что продвиже-
ние проекта вперед связано с дости-
жением целей все более высокого 
уровня, пока наконец не достигнута 
конечная цель.

Координированное выполнение 
взаимосвязанных действий 

Проекты сложны уже по самой 
своей сути. Они включают в себя 
выполнение многочисленных взаи-
мосвязанных действий. В отдельных 

случаях эти взаимосвязи достаточно 
очевидны (например, технологиче-
ские зависимости), в других случаях 
они имеют более тонкую природу. 
Некоторые промежуточные задания 
не могут быть реализованы, пока не 
завершены другие задания; некото-
рые задания могут осуществляться 
только параллельно, и так далее. 
Если нарушается синхронизация 
выполнения разных заданий, весь 
проект может быть поставлен под 
угрозу. Если немного задуматься 
над этой характеристикой проек-
та, становится очевидно что проект 
- это система, то есть целое, скла-
дывающееся из взаимосвязанных 
частей, причем система динамиче-
ская, и, следовательно, требующая 
особых подходов к управлению.

Ограниченная протяженность 
во времени 

Проекты выполняются в тече-
ние конечного периода времени. 
Они временны. У них есть более 
или менее четко выраженные нача-
ло и конец. Проект заканчивает-
ся, когда достигнуты его основные 
цели. Значительная часть усилий 
при работе с проектом направлена 
именно на обеспечение того, чтобы 
проект был завершен в намеченное 
время. Для этого готовятся графи-
ки, показывающие время начала 
и окончания заданий, входящих в 
проект. Отличие проекта от произ-
водственной системы заключается 
в том, что проект является одно-
кратной, не циклической деятель-
ностью. Проект как система дея-
тельности существует ровно столько 
времени, сколько его требуется для 
получения конечного результата. 
Концепция проекта, однако, не про-
тиворечит концепции фирмы или 
предприятия и вполне совместима 
с ней. Напротив, проект часто ста-
новится основной формой деятель-
ности организации.

Уникальность 
Проекты -  мероприятия в 

известной степени неповторимые 
и однократные. Вместе с тем, сте-
пень уникальности может силь-
но отличаться от одного проекта 
к другому. На пример если вы 
занимаетесь строительством кот-
теджей и возводите двадцатый по 
счету однотипный коттедж, сте-
пень уникальности вашего проек-
та достаточно невелика. Базовые 
элементы этого дома идентичны 
элементам предыдущих девятнад-

цати, которые вы уже построили. 
Основные же источники уникаль-
ности, однако, могут быть заложе-
ны в специфике конкретной про-
изводственной ситуации - в рас-
положении дома и окружающего 
ландшафта, в особенностях поста-
вок материалов и комплектующих, 
в новых субподрядчиках. С другой 
стороны, если вы разрабатываете 
уникальный прибор или техноло-
гию, вы, безусловно, имеете дело 
с задачей весьма уникальной. Вы 
делаете то, что никогда раньше не 
делалось. И поскольку прошлый 
опыт может в данном случае лишь 
ограниченно подсказывать вам, 
чего можно ожидать при выпол-
нении проекта, он полон риска и 
неопределенности.

Управление Проектом 
Если попросить менеджера опи-

сать, как он понимает свою основ-
ную задачу в выполнении про-
екта, то скорее всего он ответит: 
“Обеспечить выполнение работ”. 
Это действительно главная задача 
руководителя. Но если задать тот 
же вопрос более опытному менед-
жеру, то можно услышать и более 
полное определение главной зада-
чи менеджера проекта: “Обеспечить 
выполнение работ в срок, в рам-
ках выделенных средств, в соот-
ветствии с техническим заданием”. 
Именно эти три \момента: время, 
бюджет и качество работ находятся 
под постоянным вниманием руко-
водителя проекта. Их также можно 
назвать основными ограничениями, 
накладываемыми на проект. Под 
управлением проектом подразуме-
вается деятельность, направленная 
на реализацию проекта с макси-
мально возможной эффективностью 
при заданных ограничениях по вре-
мени, денежным средствам (и ресур-
сам), а также качеству конечных 
результатов проекта (документиро-
ванных, например, в техническом 
задании). 

По материалaм: 
www.pmcentre.ru

ПРОЕКТ
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Cui spunem, ce spunem, când, unde şi cum – iată 
câteva întrebări care trebuie să ne preocupe la etapa 
scrierii unei strategii. Vrem să comunicăm cu oamenii 
din satul nostru, sau şi cu cei din satele vecine, sau chiar 
din raion? Cu oamenii de toate vârstele, sau poate este 
important, pentru scopul nostru, să vorbim în special cu 
tinerii, sau cu adolescenţii? Poate, vrem ca mesajele noa-
stre să ajungă mai ales la oameni de o anumită profesie, 
sau la cei, care au anumite necesităţi şi ar putea deveni 
beneficiarii noştri?

Cu cât avem un auditoriu mai omogen, cu atât mai 
uşor este să pui „cuvântul potrivit la locul potrivit” şi să 
ai eficienţă. Dacă auditoriul este amestecat, are valori 
diferite şi percepe în mod diferit realitatea, comunicarea 
va fi foarte dificilă, iar multe intenţii bune ar putea fi 
compromise de o realizare nereuşită. Asta pentru că nu 

tot ce poate fi spus unui grup social, poate fi comunicat 
şi altor asemenea grupuri, mai ales că domeniul social 
conţine multe teme foarte sensibile, cum ar fi sărăcia 
oamenilor în vârstă, sau dependenţa de droguri şi alcool, 
sau sănătatea fizică şi mentală a copiilor.

Pe de altă parte, pentru a realiza o campanie publici-
tară de succes, nu poţi privi doar la partea luminoasă a 
lucrurilor, ci ai nevoie de un element de şoc, care să spar-
gă zidul indiferenţei omului de rând pentru o situaţie, ce, 
aparent, nu îl priveşte nemijlocit.

Nu toate temele care se conţin 
într-o viziune pot fi reflectate într-o 
singură campanie de informare şi 
comunicare. Temele vin, în acest caz, 
cu o precizare: de aici şi până acolo. 
Iată spaţiul, pe care vrem să-l explo-
răm. Iată competenţele, pe care ni le 
asumăm. Iată mulţimile şi submulţi-
mile, cu care operăm. Asta pentru că 
viziunea este o idee sau un concept 
foarte larg, care poate conţine un 
număr impresionant de teme.

De exemplu, viziunea precum că 
un mod sănătos de viaţă este în 
avantajul tuturor – al persoanei şi 
al întregii societăţi, poate conţine 
teme cum ar fi prevenirea HIV/Sida, 
renunţarea la consumul de alcool, 
droguri, sau ţigări în favoarea unui 

mod de viaţă sănătos, alimentaţia 
sănătoasă, sau prevenirea şi depista-
rea timpurie a unor asemenea boli, 
cum ar fi cancerul sau tuberculoza.

Siguranţa vieţii oamenilor în 
comunitate depinde de comporta-
mentul fiecăruia — iată o altă posibi-
lă viziune, care poate fi “descifrată” 
într-un număr mai mare de teme: 
respectarea regulilor de circulaţie, 
evitarea consumului de alcool de 
către şoferi, sau chiar ... renunţarea 
la petarde şi focuri de artificii, care 
pot fi un pericol public! 

Uneori, o strategie de comuni-
care poate să indice şi temele pe 
care organizaţia nu le va aborda în 
cadrul unei campanii. În acest caz 
strategia arată într-un mod cât se 
poate de clar limitele mandatului. 
De exemplu, strategia de comunicare 
a Delegaţiei Comisiei Europene în 
România, care îşi propune promo-
varea valorilor europene, specifică 
faptul că mandatul său „nu include 
tema negocierilor de aderare, unde 
principalii comunicatori rămân 
Negociatorii Şefi ai celor două părţi 
(România şi Uniunea Europeană).” 
Uneori nu există delimitări stricte 

dintre viziunea organizaţiei şi teme-
le pe care aceasta şi le propune într-o 
campanie de informare.

Unele organizaţii aparţin unei 
singure teme. De exemplu, o orga-
nizaţie obştească preocupată de pro-
blema consumului de alcool de către 
şoferi, având şi un titlu pe potri-
vă – Mamele împotriva şofatului în 
stare de ebrietate – nu va trebui să 
specifice temele de care se preocupă.

Temele: spaţiul, pe care îl explorăm

"Viziunea este o idee 
sau un concept foarte 
larg, care poate conţine 
un număr impresionant 
de teme.  "

Auditoriul: oamenii, pe care îi implicăm

După Ghidul „Cum să comunicăm eficient. Pentru a fi ascultaţi, auziţi, acceptaţi”

"Pentru a realiza o campanie publi-
citară de succes, nu poţi privi doar 
la partea luminoasă a lucrurilor.                 "



Эта тематика, наверное, серьезно набила оско-
мину. Стоит ли еще раз поднимать, ведь вряд 
ли кто-то кардинально изменит свою пози-

цию по этому вопросу? Но, все-таки, попробуем. Все 
что будет сказано далее – лишь мое частное мнение.

Итак, приднестровские общественные организа-
ции либо по какой-то причине не могут работать, либо 
только собираются начать работать, либо им кажется, 
что они работают. Но это так к слову.

Разговоры о том, что в Приднестровье и, в част-
ности, в Тирасполе нет эффективных НПО – имеют 
основу. Но все же, несмотря на эти утверждения, 
я знаю немало неправительственных организаций, 
которые все-таки работают в этом регионе. И думаю, 
что неплохо работают. Хотя, конечно, всегда есть к 
чему стремиться и улучшать свою работу.

У приднестровского неправительственного сектора 
в большинстве своем (не у всех, подчеркиваю) сло-
жился достаточно устойчивый алгоритм поведения. 
То покажутся на свет Божий, то снова прячутся. При 
этом они все равно идут каждый сам по себе и в свою 
сторону. О единстве между ними в движении к общей 
цели – говорить не приходится. Хотя, конечно, есть 
исключения, как в любом деле.

Мало НПО, которые реально работают на достаточ-
но профессиональном уровне или хотя бы чуть-чуть 
близки к профессиональному - буквально несколько. 
Остальные - как пионеры - заучили стишок, вышли, 
рассказали - и снова все как прежде: никаких изме-
нений, ни результатов, ни продолжения - все только 
для короткой маленькой тусовки и шума, что вот, мол, 
мы что-то сделали. Ежедневную целенаправленную 
работу с отслеживаемыми результатами почти никто 
не ведет.

Я имею возможность постоянно наблюдать дея-
тельность, а чаще бездеятельность в «третьем сек-
торе» Приднестровья. То, что НПО-шники делают 
напоказ, очень отличается от реальности.

Давайте, к примеру, рассмотрим пример реальной 
работы приднестровского НПО очень далекого от 
политики. Попробуйте осуществлять работу на день-
ги, выделенные западным фондом в обычной придне-
стровской школе. Невероятно, скажете. Почему же, 
такие примеры существуют. Естественно, что безумно 
тяжело с учителями советской закалки работать. Они 
то кричат, что “кого вы нам в пример ставите” или 
“давайте все быстренько за пятнадцать минут рас-
скажите, а то тут перед вами не детки собрались, у 
нас еще дел куча”. Но, все-таки, со временем ломает-
ся стена подозрительности и непонимания, а это - ох 

какой нелегкий труд, за который берутся единицы!
Сейчас актуальна идеология личного успешного 

выживания. Она вызревает на руинах поверженной, 
но не побежденной советской идеологии. Эта послед-
няя утратила статус государственной доктрины, но 
сохранила и даже упрочила позиции национальной 
ментальности. Она невытравляема. Идеи либерализ-
ма и западной демократии вынуждены накладывать-
ся на нее и корректироваться ею же. И все эти радости 
адресованы индивиду конкретному, который, кроме 
личного счастья и преуспеяния, ничего и не желает.

Это относится в полной мере и к жизни неправи-
тельственного сектора.

В идеале, на мой взгляд, было бы построение обще-
ственного сектора внутренне цельного. Что я имею 
в виду? Отличный пример внутренней цельности 
— российский математик Перельман. Американские 
университеты выстраивались в очередь, предлагая 
ему работу, он же вернулся в Россию, чтобы, живя 
на гроши, работать над интересной ему темой. Как 
все знают, он отказался от медали Филдса и милли-
она долларов. В статье журнала «The New Yorker» 
о Перельмане упоминается вот такая деталь — на 
стандартную просьбу прислать резюме математик 
отвечал: если вам нужно мое резюме, значит, вы не 
знаете моих работ, а если вы не знаете моих работ, 
вам нужен не я.

Когда какое-нибудь из НПО может сказать что то 
похожее?
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Есть ли в Приднестровье эффективные НПО?
„Чтобы начать новую жизнь, нужно для нача-
ла выжить”.

АНТИЛУЗЕР, 
Сергей Минаев

Максим КУЗОВЛЕВ,
независимый журналист

Есть ли в 
Приднестровье 

эффективные НПО?



Итоги за год работы:
„Консолидация гражданского 

общества в Приднестровском регионе” 
- программа Ассоциации Promo-Lex, 
главной задачей которой было созда-
ние Центра Развития и Ресурсов для 
приднестровского региона (ЦРРП). 
Центр был создан в результате дея-
тельности Ассоциации Promo-Lex, 
благодаря поставленным задачам 
экспертами организации и инициа-
тиве наших бенефициариев.Проект 
финансируется организацией National 
Endowment for Democracy. 

В Центре было создано и действу-
ют 3 департамента: 

1. Департамент Адвокаси и 
Связей с Общественностью
Задачи департамента:

  Мониторинг и информирование 
национальной и международной 
общественности о процессе демо-
кратизации и о ситуации прав чело-
века в приднестровском регионе;

  Информирование ответственных 
лиц, СМИ, общественности, наци-
ональных и международных орга-
низаций о нуждах и проблемах с 
которыми сталкивается население 
приднестровского региона;

  Разработка рекомендаций для улуч-
шения ситуации в области прав 
человека и общественного сектора 
в приднестровском регионе.

  Продвижение норм и демократиче-
ских ценностей в приднестровском 
регионе.
Основная деятельность Департа-

мента была сконцентрирована на 
постоянном мониторинге как ситуа-
ции в области прав человека, так и 
развитие гражданского общества в 
приднестровском регионе. Процесс 
мониторинга основывался на анализе 
данных и информации о ситуации в 
приднестровском регионе, предостав-
ленными районными ассистентами, 
бенефициариеми Центра, местной 
прессой, в отчетах других националь-
ных и международных организаций. 
На основе этих данных было разра-
ботано Исследование о проблемати-
ке прав человека в приднестровском 
регионе. 

Одним из видов деятельности 
департамента было распространение 
электронного ежемесячного бюллете-
ня ЦРРП. В ходе реализации проекта 
было отправлено 12 выпусков инфор-
мационного бюллетеня, на румынском, 
английском и русском языках, отправ-
лен более 3000 подписчикам, среди 
которых инициативные группы, НПО, 
научные учреждения, национальные 

органы, финансирующие организации 
и другие международные организации, 
заинтересованные в реальной ситуа-
ции в приднестровском регионе. Все 
выпуски бюллетеня доступны на сайте 
организации (www.promolex.ong.md).

В октябре 2006 г. – сентябре 2007 
г., Департамент провел Программу 
гражданского воспитания в областях: 
демократия, гражданское участие и 
СМИ в Кошнице, Каменке, Парканах 
и Дороцкой. 

2. Департамент НПО
Задачи:

  Мониторинг и анализ ситуации 
общественного сектора в придне-
стровском регионе и информирова-
ние национального и международ-
ного общественного мнения;

  Содействие свободному доступу 
к информации для неправитель-
ственных организаций региона 
оказанием информационной под-
держки и логистики НПО и иници-
ативным группам региона;

  Повышение уровня институцио-
нального развития и организаци-
онного укрепления НПО в при-
днестровском регионе посредством 
программы обучения и консульти-
ровавния.
На протяжении одного года, в 

рамках департамента было прове-
денно 10 мероприятий по обучению 
на следующие темы: «НПО – основ-
ные понятия», «Написание заявок 
на финансирование», «Менеджмент 
НПО», «Фандрайзинг в рамках НПО» 
и «Волонтерство». Важно отметить 
что семинары, проведенные в рам-
ках департаментов ЦРРП, сыграли 
важную роль в процессе идентифика-
ции активных инициативных групп, в 
основном, в сельской местности, кото-
рые впоследствии зарегистрировались 
как НПО. Также, семинары, оказались 
эффективным методом распростране-
ния информации (от человека к чело-
веку) и об услугах оказываемых в рам-
ках Центра. В рамках департамента 
НПО, помимо обучающих семинаров, 
были предоставлены индивидуальные 
консультации 22-м НПО и инициа-
тивным группам в таких областях как: 
написание заявок на финансирование; 
менеджмент проектов; мониторинг и 
оценка результатов проектов.

Рекомендации в последствии 
консультации:

Гражданское общество Приднес-
тро вья слабо, изолировано и имеет 
незначительный характер, однако оно 
существует и демонстрирует желание 
и потенциал для развития до того 
уровня, когда оно будет способно про-

водить изменения. Катализатором 
для этого развития может послужить 
повышенное внимание со стороны 
местных и зарубежных финансирую-
щих организаций. Таким образом, для 
развития гражданского общества в 
Приднестровье приоритетными долж-
ны стать следующие моменты:
  Повышенное и постоянное финан-

сирование инициативных групп и 
региональных НПО. Гранты долж-
ны быть небольшими, до 1000 дол-
ларов США, и ориентированные на 
местные инициативные группы и 
НПО. 

  Постоянный мониторинг процесса 
реализации проектов увеличит уро-
вень ответственности и прозрачно-
сти тех кто реализует проекты.

  Привлечение более интенсивной 
поддержки в процессе разработки и 
написания заявок на финансирова-
ние, а также, и реализации проек-
тов. Кроме тренингов и семинаров 
на различные темы касающихся 
развития НПО, особую роль долж-
ны иметь центры ресурсов. 

  Доступ к информации. Имея в виду 
специфику региона в этой обла-
сти, решением может быть доступ 
к Интернету. 

  Создание сети местных и регио-
нальных тренеров. 

3. Юридический Департамент
Задачи:

  Продвижение прав человека и 
демократических ценностей в при-
днестровском регионе посредством 
программы информирования и обу-
чения местных жителей;

  Защита прав жителей региона при 
помощи программы бесплатной 
юридической помощи.
Юридический департамент ЦРРП 

провел 5 обучающих семинаров, из 
которых 3 на тему «Права человека» и 
2 на тему «Базовая юридическая ком-
петентность для граждан». В октябре 
2006-сентябре 2007 г. департамент пре-
доставил юридическую консультацию 
и помощь 246-и прямым бенефициари-
ям: 245 граждан и 1 НПО. После ана-
лиза дел, рассмотренных юридическим 
департаментом ЦРРП, было установ-
лено, что самыми распространенными 
нарушениями прав человека в придне-
стровском регионе являются:
  Право на свободу передвижения;
  Право на информацию, свободу 

слова и право на свободное выра-
жение собственного мнения;

  Право на достойный уровень 
жизни.
Подробнее в Бюллетене ЦРРП 

№ 11, Октябрь 2007
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Итоги за год работы органы, финансирующие организации водить изменения. Катализатором 

Центр Ресурсов и Развития для Приднестровья
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Asociaţia pentru Susţinerea 
Iniţiativelor Studenţilor si Tinerilor 
(ASIST) anunţă lansarea campa-
niei de recrutare a voluntarilor 
pentru a participa la realizarea proiec-
tului “Practical Experience – One Step 
Forward”. Scopul proiectului constă 
în fortificarea abilităţilor profesionale 
ale studenţilor instituţiilor superioare 
de învăţămînt, prin crearea oportuni-
tăţilor de stagiere profesională.

Cerinţe generale 
din partea voluntarilor: 

 Cunoaşterea bună a limbii româ-
ne si ruse;

 Disponibilitate de timp liber; 
 Dorinţa de a se încadra în activită-

ţi extracuriculare.
Rugăm persoanele interesa-

te să expedieze un mesaj cu titlul 
V O L U N TA R ,  P R A C T I C A L 
EXPERIENCE - ONE STEP 
FORWARD, pe adresa marcmazu-
reanu@yahoo.com 

Informaţii suplimentare: 
marcmazureanu@yahoo.com, tel: 
069069955, Persoana de contact: Mark 
Mazureanu

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

Post-Doctoral research fellowships in Hellenic 
studies Academic Year 2008-2009

Asociaţia Obştească “Youth 
For Understanding” din Republica 
Moldova anunţă desfăşurarea ediţiei 
2008-2009 a programului de schimb 
educaţional pentru tineri şi elevi între 
15-18 ani. YFU Moldova oferă posi-
bilitatea timp de un an de a studia 
despre alte culturi ale lumii. În toată 
această perioadă, finaliştii programu-
lui vor trăi într-o familie gazdă şi îşi 

vor face studiile într-un gimnaziu din 
localitate. La momentul actual sunt 
propuse studii în Germania. Cererile 
se primesc pînă pe data de 30 decem-
brie 2007 la adresa poştală sau elec-
tronică a YFU Moldova. YFU Moldova 
str. Puşkin 22, of. 549 Box 84, MD 
2012 Chişinău, RM E-mail: yfu@mol-
dovacc.md Tel: 23 38 99 între orele 
15:00 şi 18:00

Flex Alumni Grants Program 2008
American Councils for International 

Education is pleased to announce an 
Alumni Grants Program, funded by 
the U.S.Department of State, Bureau 
of Educational and Cultural Affairs 
(ECA), to assist past participants 
of the Future Leaders Exchange 
Program (FLEX) of the program years 
1994-2007. Individual grants (up to 
$250): to support community service 
projects, as well as personal or pro-
fessional development projects (inclu-
ding attendance at conferences), etc. 
Group grants (up to $3000): to sup-
port professional development or tea-
ching programs; community service 

activities; promotion of English lan-
guage and American culture; etc. Not 
all people participating in the group 
must be FLEX alumni, but the grant 
recipient and the project leader or 
co-leader must be a FLEX Alumnus/
a. Preference will be given to alum-
ni who have not previously received 
FLEX Alumni Grants.

To obtain the application form plea-
se contact FLEX Alumni Coordinator 
in your country/region. Deadline: 
Postmark February 29, 2008. 

Further information at http://www.
americancouncils.org/grantOpportuni-
tes.php

The Program in Hellenic Studies 
at Princeton University invites appli-
cations for three post-doctoral fel-
lowships. Scholars in all disciplines 
of the humanities and social sci-
ences are eligible to apply. Fellows 
will be appointed as Post-Doctoral 
Research Associates for one academic 
year doing research on a full-time 
basis. These fellowships are inten-
ded for scholars in Hellenic Studies, 

with a special emphasis on Modern 
Greek Studies, Byzantine Studies, 
or Late Antique Studies, including 
their relation to the Classical tra-
dition. The online application form 
and procedure for all three appoint-
ments: www.princeton.edu/~hellenic/
PDRannounce08-09.html

Deadline: All application materials 
must be received by Friday, January 
4, 2008.

Asociaţia Obştească “Youth vor face studiile într-un gimnaziu din 

Schimb educaţional pentru elevi - YFU Moldova 

Asociaţia pentru Susţinerea 

Recrutare a voluntarilor

Ambasada Republicii Polone la 
Chişinău vă aduce la cunoştinţă des-
pre organizarea unui concurs pentru 
cea mai bună lucrare dedicată tema-
ticii poloneze, în orice domeniu ştiin-
ţific destinat colaboratorilor ştiinţi-
fici, studenţilor ai facultăţilor uma-
nitare (filologie, istorie, politologie, 
Jurnalistică, etc) ale Universităţii de 
Stat din Moldova

Consideraţii: 
 lucrare se consideră: rapor-

tul, articolul, monografia, manualul, 
teza anuală sau de licenţă dedicate 
tematicii poloneze în domeniul ştiin-
ţelor umanistice;
 la concurs pot participa cer-

cetători ştiinţifici, studenţii (anuii III-
V) USM
 termenul de prezentare a 

lucrărilor - până la 30 aprilie 2008. 
Premiul va fi un laptop de per-

formanţă. Rezultatele concursului 
vor fi anunţate în vara anului 2008. 
Consultaţii la tel. 577441(dna T. 
Bulimaga)

Ambasada Republicii Polone la 

Concurs organizat 
de Ambasada Republicii 

Polone la Chişinău
 2008 Benjamin Franklin Transatlantic Fellows 

Initiative: Summer Institutes for Youth
The U.S.Embassy in Moldova 

is pleased to announce the 2008 
Benjamin Franklin Transatlantic 
Fellows Initiative: Summer Institutes 
for Youth which will take place 
between June 28 to July 23,2008 
and July 5 to July 30,2008 at Wake 
Forest University (WFU) Winston-
Salem, North Carolina. The Summer 
Institutes will enable teenagers aged 
15-19 to participate in an intensive, 
three-four week exchange program in 
the U.S. that focuses on the global 
issues that European, Central Asians, 
and American youth face on both sides 
of the Atlantic Ocean. All interested 

candidates should bring, e-mail or fax 
to the US Embassy Alumni Resource 
Center no later than January 04, 
2008:
 CV (in English)
 A copy of Birth Certificate or ID
 An official copy of school records 

for current and previous academic 
years 
Selected candidates will be invited 

for an additional interview.
Information: US Embassy Alumni 

Resource Center 57/1, Banulescu-
Bodoni St, 2nd floor Tel: 210421, E-
mail: TataruVT@state.gov
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Ниже Вы найдете информа-
цию о Региональной Программе по 
правам женщин, которую прово-
дит Институт Рауля Валленберга 
(Швеция) для жителей стран 
Восточной Европы,  Балкан, 
Центральной Азии. 

Институт Валленберга – одна из 
крупнейших международных школ 
по правам человека и использова-
нию механизмов их защиты. Эта 
программа будет очень полезна тем, 

кто занимается проблемами защиты 
прав женщин, проблемами домаш-
него насилия или участия женщин 
в политике. Программа состоит из 
двух очных тренингов и большо-
го заочного блока, включающего в 
себя подготовку и реализацию соб-
ственного проекта.

Программа требует владения 
английским языком. Последний 
срок подачи заявок – 4 декабря 
2007.

Hosted by Brandeis University’s 
Schusterman Center for Israel Studies:

Social science and humanities 
faculty are invited to apply for the 
2008 Summer Institute for Israel 
Studies Fellowship. The Summer 
Institute assists college and univer-
sity faculty in designing new cour-
ses in Israel Studies. The Institute 
takes place at Brandeis University, 
June 18 - July 1, 2008, and in Israel, 
July 3 - July 11, 2008. At Brandeis, 
Institute fellows will participate in 
seminars focused on Israel’s society, 

politics, economics, culture, foreign 
affairs, and diplomacy. During the 
Israel study tour, fellows will meet 
with prominent scholars, govern-
ment officials, writers, artists, public 
intellectuals, and Jewish and Arab 
community leaders. Fellows will 
receive a stipend of $2,000, and all 
travel, meals, and accommodation 
will be paid for. For more infor-
mation, applications, and a list of 
past participants, please visit www.
brandeis.edu/israelcenter/siis, email 
israelcenter@brandeis.edu 

Ниже Вы найдете информа- кто занимается проблемами защиты 

Региональная программа по правам женщин

Inclusion Europe is a social 
sector NGO with members in 37 
European countries fighting for 
human rights and social inclusion 
of people with intellectual disabi-
lities and their families. Inclusion 
Europe cooperates with its mem-
bers, the European Commission, 
the European Parliament and 
the Council of Europe to promo-
te the values of respect, solidarity 
and inclusion. Inclusion Europe 
works with a small multinational 
team whose working language is 
English. More information is avai-
lable at www.inclusion- europe.org. 
In the Information Unit of Inclusion 
Europe, we offer to graduates in the 
areas of journalism or public rela-
tions a 6 months work experience in 
Brussels .

The contract will be governed 
by the Belgian law on “professional 
immersion” and will provide the suc-
cessful candidate with a net income 
of up to 800 € per month. Should 
the candidate so wish, adequate 
accommodation will be organized by 
Inclusion Europe for a monthly rent 
of about 400 € (flat with furniture). 
The work experience should start in 
January or February 2008 and last 
for six months. Interested candida-
tes are asked to apply by submitting 
a detailed CV by 10 December 2007 
to secretariat@inclusion-europe.org.

Work Experience in 
Journalism or Public 
Relations in Brussels

SUMMER INSTITUTE FOR ISRAEL STUDIES 2008

Academia pentru Dezvoltare Educaţională (AED), cu 
suportul tehnic al Consiliului pentru Cercetări si Schimburi 
Internaţionale (IREX), invită ONG-uri media sau coaliţii 
de ONG-uri media, mass-media sau ONG-uri relevante 
să aplice pentru Programul de Granturi organizat în 
cadrul proiectului Consolidarea Capacităţii de Monitoring 
a Societăţii Civile în RM (CCMSCM). 

Scopul Programului de Granturi este de a sustine pro-
iectele axate pe abordarea provocarilor cu care se confrun-
ta mass-media din Moldova si de a sustine rolul ei in lupta 
contra coruptiei,  precum si promovarea transparentei si 
responsabilitatii. 

In cadrul acestui concurs de granturi vor fi susţinu-
te proiecte practice, orientate spre rezultate concrete in 
următoarele domenii: 

o Consolidarea cadrului legal şi de reglementare a 
activităţilor mass-media;

o Îmbunătăţirea cooperării între sectorului public şi 
mass-media;

o Sporirea credibilităţii şi sensibilizarea publica vis-
a-vis de rolul mass-media în societate;

o Promovarea jurnalismului de investigaţie;
o Promovarea rolul de “câine de pază” al mass-

media si al relaţiei sale cu societatea civilă
o Sporirea accesului la informaţie
Termenele de implementare: proiectele pot demara 

începând cu luna ianuarie 2008 şi pot finaliza nu mai tîrziu 
de 31 ianuarie 2009. Se estimează susţinerea a 1-5 grantu-
ri, însă numarul final va fi determinat de calitatea cereri-
lor depuse. Suma totală disponibilă este de 75,000 dolari 
SUA. Termenul limită de prezentare a propunerilor de 
proiect este 17 decembrie 2007, orele 17.00. Persoane 
de contact: Olivia Pirtac, Roxana Teodorcic, tel: 295404 
sau e-mail: aed.media.grants@gmail.com. 

Programul de Granturi a Fondului de Susţinere a mass-media
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Contribuţii la societatea 
bazată pe cunoaştere 

Recent, în 
cadrul colec-
ţiei „Strategia 
schimbării”, 
l a  E d i t u r a 
„Ştiinţa” a apă-
rut volumul 
„Contribuţii 
l a  s o c i e t a -
tea bazată pe 
cunoaştere”, 
semnată de 
p r e ş e d i n t e -
le Academiei 
de Ştiinţă a Moldovei, acad. Gheorghe 
Duca. Volumul cuprinde alocuţiuni, 
rapoarte, prelegeri, comunicări, articole 
scrise sau rostite de autor pe parcursul 
ultimului deceniu. Conturul definitiv al 
cărţii, remarcă semnatarul lucrării în 
cuvântul său către cititor, se datorează 
colaboratorilor editurii. Primul capitol 
se referă la strategia dezvoltării dura-
bile a societăţii şi necesitatea organi-
zării ştiinţei şi cercetărilor efectuate de 
savanţi în legătură cu tranziţia la eco-
nomia de piaţă şi integrarea europea-
nă. În următoarele două capitole sunt 
abordate probleme ce ţin de reformarea 
ştiinţei. Capitolul patru - „Mediul şi 
omul”- elucidează una din preocupă-
rile permanente ale autorului de mai 

bine de trei decenii - chimia ecologică. 
Cartea inserează, în final, şi câteva 
interviuri acordate de savant pentru 
diverse publicaţii. Menţionăm ţinuta 
grafică excelentă a volumului.

Inclusiv Eu
A apărut de sub tipar primul număr 

al buletinului informativ „Inclusiv 
Eu”. Publicaţia este dedicată educaţi-
ei incluzive şi este editată de Centrul 
de Zi „Speranţa”, Centru de integrare 
socială a copiilor cu dizabilitati, în 
parteneriat cu Centrul Educaţional 
Pro Didactica, în cadrul unui proiect 
implementat cu suportul Asociatiei 
obstesti Hilfswerk, Austria. 

Prin apariţia sa publicaţia îşi pro-
pune diseminarea informaţiei cu pri-
vire la acţiunile ce se întreprind în 
procesul de susţinere şi promovare a 
incluziunii copiilor cu nevoi speciale 
în sistemul general de învăţământ al 
R. Moldova. 

Copilul meu e singur acasă
O carte pentru părinţii care pleacă 

la muncă în străinătate, intitulată 
„Copilul meu e singur acasă”, a fost 
prezentată, în premieră, în cadrul 
talk-show-ului „Bună seara!” de la 
TV Moldova 1, moderat de Mircea 
Surdu. Acest produs creat de Centrul 
de Informare şi Documentare privind 

Drepturile Copilului şi „Urma ta” îi 
poate ajuta pe părinţi şi copii să se 
înţeleagă mai bine şi să facă despăr-
ţirea mai puţin dureroasă, consideră 
autorii cărţii. Principalele capitole 
valorifică experienţa pozitivă a unor 
părinţi plecaţi la munci peste hotare 
şi formulează răspunsuri la câteva 
întrebări-cheie: „Ce se întâmplă cu 
copiii despărţiţi de părinţi?”, „Cum să 
pregătiţi copilul pentru plecarea dum-
neavoastră?”, „Cum să comunicaţi la 
distanţă cu copilul?” şi „Ce este bine 
să ştie părinţii în plus despre copil?”. 

„ E s t e  o 
c a r t e  c a r e 
explică lucru-
rile. Explică 
de ce un ade-
văr dur des-
pre plecare îi 
poate face mai 
bine copilului 
decât o minci-
ună liniştitoa-
re. Explică de 
ce într-o rela-
ţie la depărtare vorbele sunt la fel de 
importante ca şi coletele”, se arată în 
cuvintele de deschidere a volumului.  

Cartea, tipărită într-un tiraj de 15 
000 de exemplare, este ilustrată cu 
desene ale copiilor şi adolescenţilor cu 
părinţi plecaţi la muncă peste hotare.

 Vrei să fii la curent cu ceea ce întâm-
plă în jur?
 Eşti în căutarea unei burse de studiu 
peste hotare?

 Ai nevoie de comentariile unor experţi?
 Doreşti să te implici în activitatea unui 

ONG, dar nu ştii cum?
Portalul ONG-Moldova îţi oferă aceste 

răspunsuri.
Accesaţi WWW.ONG.MD pentru a găsi: 
  Evenimente locale şi peste hotare
  Burse, granturi, finanţări
  Conferinţe, Workshopuri
  Concursuri
  Stagii, Voluntariat
  Locuri vacante etc.
Abonează-te la adresa: ONG-MD-sub-

scribe@yahoogroups.com! 

Mai mult ca atît, ONG-MD oferă urmă-
toarele servicii:

Bazadate.ong.md (serviciu gratuit)- 
Portalul vă oferă posibilitatea să promovaţi 

imaginea organizaţiei DVS. prin completa-
rea unui formular de înregistrare plasat în 
Baza de data de pe Portal. După primirea 
informaţiei despre organizaţia DVS., infor-
maţia va fi stocată permanent pe Portal, 
putînd fi accesată de alte organizaţii, finan-
ţatori, etc.

E-mail@ong.md (serviciu gratuit)- 
Organizaţiile interesate pot obţine gratu-
it un cont de email personalizat, de tip: 
nume@ong.md cu o capacitate de stocare de 
10MB. De asemenea, utilizatorii pot benefi-
cia de un volum suplimentar de pînă la 1GB 
contra unei taxe simbolice de 10 Euro/an.

Web.ong.md  (serviciu gratuit) - 
Organizaţiile interesate îşi pot construi gra-
tuit propriile pagini-Web pe adrese de nivel 
3 personalizate, de tip: www.nume.ong.md , 
cu o capacitate de stocare pe server de pînă 
la 5MB. De asemenea, utilizatorii pot bene-
ficia de un spaţiu suplimentar de 50/100 MB 
contra unei taxe de 18 Euro/an.

Redacţia ONG.md
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